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Empreendedorismo
garante renda para
4,6 milhões de pessoas
Divulgação

P

or causa da onda de desemprego no
Brasil, 5,4 milhões de pessoas resolveram aderir ao programa de Microempreendedor Individual (MEI). Essa
modalidade de negócio é tão representativa
que 1,7 milhão de famílias, aproximadamente
4,6 milhões de pessoas, dependem exclusivamente da renda dessas atividades. A analista
do Sebrae Minas, Laurana Viana, esclarece
que a formalização é importante tanto para o
empreendedor quanto para o governo. “Com
a regulamentação é possível abrir uma conta
bancária de pessoa jurídica, ter acesso a linhas
de crédito com condições mais atrativas, contratar um funcionário, participar de licitações,
dentre outros inúmeros benefícios que facilitam
o dia a dia”, diz.
Economia – Página 4

Pesquisas feitas há 1 ano do pleito
têm pouco efeito na opinião do eleitor

Mais de 6% dos alunos
abandonam o ensino médio

Com participação
popular, Prefeitura
de Juiz de Fora
define prioridades
para a segurança

O abandono escolar ainda é um grande desafio para o
Brasil. De acordo com dados do Inep, a maior incidência é
durante o ensino médio, com taxa de 6,1%. “Alguns têm uma
condição vulnerável ou precisam trabalhar. Em muitos casos
é possível prever o aluno que vai abandonar a sala de aula”,
elucida Thaiane Pereira, coordenadora de projetos do Todos
pela Educação.
Fernando Priamo

Em entrevista ao Edição do Brasil, o cientista político, Malco
Camargo, analisou as pesquisas eleitorais lançadas recentemente. Em sua avaliação, elas não terão impacto na opinião
do eleitor, pois refletem apenas o cenário no qual foram feitas
e muita coisa pode mudar até outubro do ano que vem. “Essas
informações movem mais os candidatos do que quem irá votar. É
nesse momento que os partidos testam nomes, posicionamentos
éticos e discursos para saberem em qual irão se adequar”, afirma.
Política – Página 3
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Asma é a quarta maior causa
de hospitalização no Brasil

13ª Mostra CineBH discute a
internacionalização do cinema

Segundo dados da OMS, 20 milhões de brasileiros são
acometidos pela asma. Com 100 milhões de internações
no SUS, a patologia é a quarta maior causa de hospitalização no país e pode matar até 6 pessoas diariamente.

O debate sobre a internacionalização e os desafios
do segmento cinematográfico brasileiro estão entre os
temas a serem discutidos durante a 13ª CineBH – Mostra
Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O evento
acontece de 17 a 22 de setembro.

Saúde & Vida – Página 7

Cidades – Página 10

48% dos jovens da geração Z
preferem comprar em lojas físicas

Após a chegada do VAR, Minas
quer aumentar quadro de árbitros

Apesar de 70% dos jovens da geração Z (pessoas entre 18 e
23 anos) usarem smartphones, quase metade (48%) preferem
fazer compras em lojas físicas. Ademais, é válido ressaltar que
nesse quesito o Brasil fica acima da média mundial.

Já estão em poder do prefeito de Juiz de
Fora, Antônio Almas (PSDB) (foto), as principais propostas votadas durante a 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania. Os 26 itens aprovados servirão de
norte para o chefe do executivo na elaboração
do Plano Municipal de Segurança.

De acordo com a FMF, atualmente, existem cerca de 300 juízes
de futebol no estado, mas este quadro deve mudar. Com a implementação do VAR e o grande número de partidas em diversas
categorias, cresce a demanda pelo profissional de arbitragem.

Economia – Página 5
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Índice de abandono escolar
alcança 6,1% no ensino médio
Daniel Amaro

O

abandono escolar é um dos problemas persistentes e desafiadores
na educação em todo país. Apesar dos indicadores do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) apontarem para queda no número de desistências, a situação
ainda continua crítica e com taxas elevadas. Nos anos iniciais do ensino
fundamental, a taxa de afastamento é de 0,7%, enquanto que nas etapas
finais sobe para 2,4%. Já no ensino médio, os dados têm oscilado pouco
e estão em 6,1%. Buscando entender as principais causas e as medidas
necessárias para tentar resolver esse conflito, o Edição do Brasil conversou
com Thaiane Pereira, coordenadora de projetos do Todos pela Educação.

As mais perversas possíveis. Além de estar atrasado nos
estudos, pode ter dificuldade em encontrar um trabalho mais
qualificado. Também é ruim para o futuro do país, pois você tem
pessoas menos instruídas e faz com que o desenvolvimento seja
prejudicado. O ideal é que tivéssemos abandono zero. Para que
isso aconteça seria necessário diversas mudanças e adaptações
no modelo de escola atual.

Como é possível evitar que os jovens abandonem os estudos?

Existe diferença entre abandono e evasão
escolar?
Pelo Inep são coisas distintas. O abandono é quando o aluno deixa
de frequentar as aulas durante o ano letivo, porém reaparece no ano
seguinte. Às vezes, como repetente muda de escola, mas continua
estudando. Esses dados são catalogados anualmente.
Já a evasão escolar é a situação na qual o estudante deixou a escola ou reprovou em determinado ano letivo, mas não se matriculou
novamente para continuar os estudos. É preciso ficar atento, pois os
casos de abandono podem virar uma evasão escolar.

Fonte: Inep

Taxas de abandono escolar
ANO

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

2014

1,1%

3,5%

7,6%

2015

1,0%

3,2%

6,8%

2016

0,9%

3,0%

6,6%

2017

0,8%

2,8%

6,1%

2018

0,7%

2,4%

6,1%

Os alunos dão alguns sinais antes de abandonar a escola?
Pode acontecer deles estarem desmotivados e sem interesse pelos
estudos, o rendimento está caindo ou possuem algum problema pessoal. Alguns têm uma condição vulnerável ou precisam trabalhar. Em
muitos casos é possível prever o aluno que vai abandonar a sala de aula.

Quais podem ser as consequências do
abandono?

Thaiane Pereira é Coordenadora de Projetos do Todos pela Educação

Quais as principais razões que levam ao
problema?
O processo de aprendizado é contínuo e requer que você domine
algumas competências e habilidades para que possa adquirir outras.
Na disciplina de matemática isso fica claro. É muito difícil, por exemplo,
que o aluno aprenda função se não domina fração. Chega a um ponto
em que não consegue mais acompanhar e acaba abandonando.
Outro fator que conta muito é o modelo de escola que temos no
Brasil, especificamente no ensino médio. Ele possui 13 disciplinas, super
fechadas, sem possibilidade de alteração. Muitas vezes são matérias
que o aluno não gosta ou não tem domínio. Assim, a escola se torna
desinteressante para esse estudante e ele tende a não voltar mais.
Temos a questão socioeconômica. Às vezes, o jovem abandona
porque quer ou precisa trabalhar. Situações que envolvem bullying
também podem explicar. A escola está pouco preparada para lidar com
esse tema. Elas precisam preparar o aluno e trabalhar suas habilidades
socioemocionais.

Acredito que o abandono é uma consequência de vários fatores
que acontecem no dia a dia da escola. Existe uma série de políticas que tem que ser desencadeadas de forma sistêmica para que
esses índices melhorem. Uma delas é a reestruturação da carreira
dos professores para que eles tenham uma melhor formação continuada e planos de carreira. Isso impacta muito, pois eles ficam
mais preparados. Também é necessário programas que tocam no
pedagógico, como ter materiais mais bem estruturados e adequados
para a realidade da sala de aula, além de programas de reforço e
recuperação de conteúdo.
O novo ensino médio também é interessante em vários aspectos. O modelo prevê um pouco mais de protagonismo do jovem
e prepara para a sociedade e mercado de trabalho. Não só foi
ampliado o tempo na escola, mas tem uma nova organização
curricular comum pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Também tem uma parte flexível, que são os itinerários formativos,
com disciplinas mais transversais e que podem fazer diferença na
vida dos estudantes.

A taxa de abandono nas escolas de tempo
integral é menor?
As escolas de tempo integral têm um índice de abandono muito menor do que as demais. Uma das explicações para isso é que o professor
está mais presente, tem uma interação maior com os alunos, disciplinas
eletivas e os jovens possuem mais protagonismo. Esse também poderia
ser mais um caminho conhecido para evitarmos a desistência, sendo
preciso apenas implementar as mudanças.

EDITORIAL

Gaudêncio Torquato

Só Deus pode tirar a vida

Setembro amarelo é a campanha que marca o nono mês do ano e
que tem como objetivo promover a prevenção ao suicídio. Especialistas
da área indicam que a pessoa que esteja enfrentando uma situação delicada, deve buscar diálogo e acompanhamento psicológico. É importante
lembrar que apenas Deus é que tem o poder de tirar a nossa vida. Ele
sim sabe quando é chegada a hora de cada um partir.
As reflexões deste texto têm a ver com uma pesquisa da Organização
Mundial da Saúde, que indica que a cada 40 segundos uma pessoa tira
a própria vida. O estudo apontou que o suicídio é mais comum entre os
jovens de 15 a 29 anos. A OMS tem o assunto como grave e já considera
questão de saúde pública. A instituição sugere que cada país busque
identificar os principais métodos usados pelas pessoas a fim de restringir
o acesso a esses meios.
Profissional do ramo, a psicóloga e psicanalista Marena Petra analisa
o tema e aponta: a nossa sociedade está adoecida, principalmente por
doenças relacionadas à mente, como a depressão e ansiedade. Mas, ela
própria destaca ser possível uma saída, seja por meio de acompanhamento médico, psicológico ou até mesmo com atividades mais prazerosas.
A psicóloga aponta não existir um padrão para a prática de suicídios,
pois cada um cuida e lida com a situação de maneira distinta. Mas, os
parentes e amigos devem observar se há indício de tristeza profunda ou
falta de satisfação, cuja realidade se complica quando a pessoa não se
entusiasma mais com as atividades que antes consideravam agradáveis,
deixando um vazio no coração, como se o futuro para elas não existisse
mais. As pessoas com tendências suicidas precisam de todo tipo de cuidado, especialmente da família e amigos próximos. Quem quiser ajudar
não precisa fazer alarde. Basta mostrar que está ali, próximo, para quando
ela precisar. Em nosso país, existe até mesmo o Centro de Valorização da
Vida (CVV), entidade muito conhecida por sua atuação discreta, porém,
necessária. Trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, com atuação
direta na prevenção ao suicídio, especialmente através das ligações gratuitas através no número 188, onde pessoas qualificadas estão dispostas
a ouvir qualquer um que sentir o desejo de desabafar.
Não é possível dizer o que se passa na mente de uma pessoa que
comete suicídio. Mas, dá pra imaginar que, provavelmente, ela está
passando por um drama muito grande e que a consome. Porém, é importante frisar que a vida é um dom divino e, enquanto ela existir, vale a
pena lutar. Sejamos positivos e mantenhamos o diálogo sem julgamentos
e com muito empatia.

Jornalista é professor titular da USP, consultor político
e de comunicação – Twitter@gaudtorquato

Lobby e democracia participativa

H

á tempos tramita pelo Congresso
um projeto para regulamentar
o lobby. A última iniciativa é da
lavra do deputado Carlos Zarattini
(PT-SP), prevendo a atuação de lobistas perante órgãos e entidades federais, mediante
cadastramento.
Afinal, que argumentos sustentam a necessidade de regulamentar o lobby? De pronto, a
observação: se houvesse transparência sobre
o sistema de pressão que existe nos espaços
da administração pública por parte de grupos
interessados em aprovar normas que os beneficiam, teríamos fenomenal queda nos índices
de corrupção.
O lobby faz parte de um processo de ajuste
da articulação da sociedade organizada junto
à esfera político-institucional, significando a
tentativa de expandir os canais da democracia
participativa.
A afirmação é passível de uma saraivada
de críticas, pois essa atividade carrega conotação negativa no ambiente político, sendo
associado à corrupção, tráfico de influência,
manipulação das estruturas, apropriação de
fatias do Estado por forças que usam as armas
do patrimonialismo.
Pincemos a lição de Bobbio: a democracia
é o governo do poder público em público,
sinalizando, assim, a ideia de “manifestação,
evidência, visibilidade”, em contraposição à
coisa “confinada, escondida, secreta”. Arremate do filósofo: “Onde existe o poder secreto há,
também, um antipoder igualmente secreto ou
sob a forma de complôs, tramoias”.
A intermediação de interesses privados
junto à esfera pública é coisa antiga. Faz-se

presente nos ciclos históricos, entrando até nos
primeiros dicionários da política. Rousseau,
no Contrato Social, perorava sobre a oportunidade de cada cidadão participar nos rumos
políticos, garantindo haver “inter-relação
contínua” do “trabalho das instituições” com
as “qualidades psicológicas dos indivíduos
que interagem em seu interior”. Ora, esse é o
fundamento da democracia participativa, pela
qual os cidadãos e suas representações devem
ser livres de coerção para influir de maneira
autônoma no processo decisório.
O lobby bebe nessa fonte. O ideário começou a ser conspurcado à sombra do poder invisível nas entranhas do Estado, pela confluência
de interesses espúrios e alianças táticas entre
máfias, grupinhos e castas que se alimentam
da corrupção. Desse modo, o Estado moral
soçobra diante do império imoral.
O rompimento dos diques éticos se
acentuou nas últimas décadas, por conta da
despolitização e desintegração das fronteiras
ideológicas, inaugurando o tempo de administração das coisas em substituição ao governo
dos homens.
A densidade ideológica da competição
política tornou-se menos forte e o cerco utilitarista em torno do Estado se expandiu, sob um
novo triângulo do poder: os partidos (menos
contrastados sob o prisma doutrinário), a
burocracia administrativa e os círculos de
negócios privados.
Desvirtuando-se do ideário original, os
lobbies tornaram-se extensões de interesses
escusos, fontes de escândalos. Ao lado desses
desvios, observa-se saudável movimentação
da sociedade organizada, graças à CF/1988,

que incentivou a formação de entidades e
movimentos. O arrefecimento dos partidos
políticos tem induzido milhares de cidadãos
a procurar refúgio em núcleos que assumem
compromissos com suas expectativas.
Neste ponto, houve o encontro de águas
limpas com torrentes sujas. O joio misturou-se de tal forma com o trigo. Diferentes tipos
de interesse se confundem e conflitam no
epicentro das pressões e contrapressões,
onde se abrigam as cúpulas do Congresso
Nacional, o Palácio do Planalto, os Ministérios, as autarquias e as sedes das Cortes do
Judiciário. Nessa malha imbricada, grupos
protecionistas, de índole corporativa, reivindicam a salvaguarda de situações e direitos
adquiridos, enquanto setores antagônicos
tentam transferir uns aos outros ônus e encargos. O jogo é de soma zero.
Os lobbies contam com ajuda de grupos
incrustados na administração. Poderosos grupos atuam às margens do Estado.
Quando se divisa a proposta de legalizar
o lobby, nos moldes praticados nos Estados
Unidos, a abordagem que emerge é a da transparência. Os lobistas terão nome, endereço e
farão uma articulação aberta, escancarando
modos de atuação, identificando coletividades
representadas e natureza de seus interesses.
O marco regulatório diminuirá a taxa de
corrupção, ao desvendar o que está por trás das
máscaras. A publicidade das ações propiciará
distinguir o justo do injusto, o lícito do ilícito,
o correto do incorreto, o oportuno do inoportuno, gato de lebre. A democracia estará mais
próxima do seu real significado: o regime do
poder visível.
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“Pesquisas com muita antecedência do pleito
movem mais os paridos do que os eleitores”

Sucessão em BH

Semana passada, o goleiro do Cruzeiro Fábio negou que
irá se envolver com política, mas, segundo informações de
bastidores, ele será candidato a vice-prefeito na Capital. É
aguardar para conferir...

Sucessão III
Nos bastidores da Assembleia, ninguém acredita nas
chances de uma candidatura para valer do deputado do Solidariedade, Professor Wendel. Ele já está articulando, mas tudo
pode não passar de um balão de ensaio, ora veja.

Sucessão IV
Ainda com relação à sucessão do prefeito Alexandre Kalil
(PSD), a intenção do PSDB é manter candidatura própria,
mas nada de Anastasia. No momento, está sendo analisada
a chance de apostar em uma mulher para enfrentar a peleja.
É aguardar para conferir.

Cientista político Malco Camargo

Sucessão em MOC

Influência das redes sociais
Assim como aconteceu nas
eleições do ano passado, o cientista
político prevê que as redes sociais terão um papel fundamental no pleito

de 2020. “A presença dessas mídias
pode ser um dos elementos que
mais irá influenciar no resultado das
urnas, pois vários eleitores já usam

essa ferramenta para buscarem
informações sobre os candidatos e
se atualizarem em relação ao que
está acontecendo”, finaliza.

AMM participa de sessão na ALMG
sobre novas regras legislativas de
interesse dos municípios mineiros

N

Sucessão II
Em junho, houve uma conversa de bastidores com o
intuito de lançar o comunicador da Rádio Itatiaia, Eduardo
Costa, para disputar a PBH. Mas ele preferiu passar a bola pra
frente e, naquela oportunidade, discutiu-se a possibilidade do
deputado João Vítor Xavier (Cidadania) contar com o goleiro
Fábio como vice.

AMM

A

eleição de outubro do ano
que vem pode parecer
distante para os eleitores,
mas, para a classe política, a data
está mais perto do que imaginamos. Uma prova disso é a recente
divulgação de uma pesquisa, feita
pela empresa Multidados, sobre
a intenção de votos para o cargo
de prefeito de Belo Horizonte. Na
ocasião, o nome preferido dos entrevistados foi do senador Antonio
Anastasia (PSDB).   
O cientista político, Malco
Camargo, disse que esses estudos
antecipados são apenas um retrato do momento no qual foi feito.
“A capacidade de eles interferirem
nas eleições é bem menor se
comparado com aqueles que são
feitos próximo a data da votação.
Afinal, os eleitores médios prestam
atenção nesses dados apenas
perto do pleito”.
Se para o eleitor médio essas
pesquisas antecipadas não fazem
diferença, para os partidos políticos elas são de suma importância.

“Essas informações divulgadas
a mais de um ano das eleições,
movem mais os candidatos do que
quem irá votar. É nesse momento
que os partidos testam nomes,
posicionamentos éticos e discursos
para saber qual irá se adequar
mais para os cargos majoritários
ou nas Câmaras Municipais e com
o perfil do eleitorado”.
Outro ponto destacado por
Malco é em relação às mudanças eleitorais para 2020. Para o
próximo ano, haverá, entre várias
alterações, o fim das coligações
proporcionais e a ampliação do
número de candidatos que cada
partido poderá lançar. “Devido a
essa nova realidade, acredito que
a quantidade de nomes para os
cargos de prefeito e vereador será
muito maior, o que torna ainda
mais difícil prever, nesse momento,
o que pode acontecer nas urnas”.

Youtube

Malco Camargo comentou sobre os recentes estudos divulgados pela Multidados
Da redação

3

o dia 5, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) promoveu uma solenidade para
efetivar as principais iniciativas parlamentares que visam corrigir problemas relacionados
à crise financeira do Estado: aprovações da Lei 23.387, da Emenda 100 e do Projeto de Lei
636/19. O presidente da AMM, 1º vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda
(MDB), participou do evento juntamente com prefeitos da diretoria da Associação.

A recente pesquisa da Multidados, em relação à disputa
eleitoral de Montes Claros, caiu como uma bomba, ao apontar
a preferência dos eleitores pelo ex-prefeito Ruy Muniz. Até então, o atual prefeito, Humberto Souto (PPS), era considerado
imbatível caso decidisse disputar a reeleição. Mas tudo pode
mudar, ora veja.

Patrus com estilo próprio
Pouco a pouco, o presidente da Assembleia, Agostinho
Patrus (PV), vai conquistando seu estilo próprio de administrar
a Casa. Politicamente, ele já é considerado um dos líderes mineiros, inclusive com a coragem de bater de frente até mesmo
com o governador Romeu Zema (Novo), como aconteceu na
semana passada. Na ocasião, o chefe do executivo criticou a
Assembleia e Patrus bateu no governo de imediato. Bem ao
estilo “bateu, levou”. Ufa.

Presidente da AMM Gilvan Lacerda

Aprovações
A Lei 23.387 é derivada do Projeto de Lei (PL) 499/19, de autoria do deputado Hely Tarqüínio (PV), presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (FFO). O PL foi proposto em razão da retenção, pelo Governo do Estado, de recursos devidos às prefeituras nos anos de 2017 e 2018. A lei cria
regras para evitar que isso volte a ocorrer. O projeto foi aprovado pelo Plenário da ALMG em 18 de julho deste ano.
“Com o déficit fiscal do Estado, quem mais sofre são os prefeitos e seus munícipes, principalmente os mais carentes, desempregados e os que vivem na
miséria. Essa lei procura corrigir isso. A meta do Poder Legislativo deve ser essa: trabalhar para produzir resultados compatíveis com a ética, com a justiça social
e com a paz”, afirmou o deputado Hely Tarqüínio.
Na medida em que contribui para a retomada do equilíbrio financeiro dos municípios e para a recuperação da economia de cada localidade, a nova
legislação integra o Movimento Sou Minas Demais, uma série de iniciativas protagonizadas pelo Parlamento em favor da retomada do desenvolvimento
econômico e social do Estado.

Entenda o que muda
A Lei 23.387 determina regras relativas à transferência de recursos de ICMS, do IPVA e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Com relação ao IPVA, 50% dos recursos relativos a veículos licenciados em cada município deverão
ser transferidos diretamente às prefeituras, sem passar pelo caixa do Estado. A transferência também deverá ocorrer diretamente no caso de 25% dos recursos
relativos ao ICMS.
De acordo com a mesma lei, na hipótese de haver débitos assumidos pelo município com o Estado ou terceiros ou no caso de compensação de créditos,
esses débitos deverão ocorrer em atos distintos do crédito das transferências devidas.
A lei estipula, ainda, que serão transferidos diretamente para o Fundeb 20% dos recursos arrecadados do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), do ICMS, do IPVA e das receitas da dívida ativa tributária relativa a esses impostos, bem como eventuais juros e multas.
O Estado informará mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente ao da arrecadação, os valores deduzidos de cada imposto e creditados na
conta do Fundeb. Ele também deverá publicar mensalmente a arrecadação total dos impostos e transferências vindas da União, com as parcelas entregues a
cada município.
De acordo com a nova legislação, o agente centralizador da arrecadação (banco credenciado pelo Estado) será responsável pela realização dos créditos,
depósitos e remessas destinados aos municípios, independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal de seus
dirigentes.

Negociação de créditos
Outro importante do projeto aprovado é o PL 636/19, que aguarda sansão do governador. O texto, de autoria do deputado Hely Tarqüínio, autoriza os
municípios a efetuarem operações de crédito para reequilibrar as finanças, após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. O objetivo é dar fôlego a
cidades prejudicadas pela retenção de repasses constitucionais, uma vez que os municípios mineiros foram severamente penalizados.

Promulgação da Emenda 100  
A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 40/19, aprovada em 2° turno pelo Plenário da ALMG no dia 28/8, também será lembrada na
cerimônia. A proposição será transformada na Emenda 100 à Constituição do Estado. Ela prevê que o pagamento, por parte do Executivo, de emendas ao
orçamento apresentadas por blocos e bancadas parlamentares vai passar a ser obrigatório.
A matéria foi assinada por 41 deputados, tendo como primeiro signatário o presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV). As emendas parlamentares são instrumentos legislativos utilizados para redirecionar o planejamento orçamentário do Estado, com foco na melhor destinação dos recursos, e, na
prática, também se constituem em um importante instrumento para garantir mais investimentos nos municípios. Elas não criam novos gastos ou investimentos,
apenas realocam para outras áreas algumas despesas inicialmente previstas no orçamento.
A PEC 40 altera o artigo 160 da Constituição Estadual, o qual trata dos projetos de lei de natureza orçamentária. Seu objetivo é aprimorar o mecanismo
do orçamento impositivo com relação às emendas de autoria parlamentar, introduzido na Constituição do Estado pela Emenda 96, de 2018.
A Emenda 96 tornou obrigatória a execução das emendas individuais dos deputados apresentadas à Lei Orçamentária Anual (LOA), até o limite de 1% da
receita corrente líquida (RCL) realizada no exercício anterior, sendo 50% desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde.
A PEC 40/19 mantém esse comando e acrescenta às emendas de execução obrigatória aquelas apresentadas por blocos e bancadas parlamentares. Ela
prevê que o limite dessa execução será progressivo: até 0,0017% no orçamento de 2020, até 0,0033% em 2021 e até 0,0041% daí em diante.

Prioridades
O texto aprovado em Plenário determina que ao menos 50% desse percentual sejam destinados a ações e serviços públicos de saúde ou à manutenção
e desenvolvimento do ensino. Também estabelece que, a partir de 2022, o restante dos valores será destinado a projetos e atividades do Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG) identificados como de atuação estratégica.

Restos a pagar
Outro comando importante da PEC 40/19 é a obrigatoriedade de que a execução das emendas parlamentares individuais ocorra no exercício financeiro
da respectiva Lei Orçamentária Anual, sendo vedada sua inclusão na programação orçamentária de exercícios posteriores, na forma de restos a pagar.

Excesso de impostos
Debatendo diversos temas na TV Assembleia, o professor
de direito da UFMG e especialista em economia, Antônio
Gomes de Vasconcelos, disse: “A carga de impostos no Brasil
é enorme, faz concentrar a renda e isso nos coloca como um
dos países mais desiguais do mundo”.

Falta nacionalismo
“Qual a marca de veículo que é genuinamente brasileira?
Bem, temos fábricas aqui, mas todas elas de origens internacionais. Então, onde está a nossa inteligência industrial e o
nosso nacionalismo? Por isso, somos um país eternamente
em desenvolvimento”, opinião do irritado deputado Bosco
Saraiva (Solidariedade).

Petista água com açúcar
Já se passaram 8 meses de gestão dos atuais deputados
estaduais mineiros e, segundo análise feita pelos cronistas
políticos, a deputada petista Beatriz Cerqueira está sendo
considerada uma parlamentar de posições amenas em relação às expectativas de antes da posse. Ou seja, quando era
presidente da CUT e no governo de seu partido, até dezembro
último, ela era tida como muito mais tenaz.

Derrocada econômica
“Há uma década, a renda per capta do brasileiro vem
caindo. Agora, chegamos a derrocada geral com a situação de
penúria e as mazelas de hoje são reflexos da irresponsabilidade
de administradores ao longo desse período. O problema é que
vamos demorar muitos anos para corrigir estes erros”. Opinião
de Márcio Salvato, coordenador do curso de economia do
IBMEC.

Sucessão em Nova Lima
Vereadores de oposição em Nova Lima estão espalhando
boatos de que o prefeito Vitor Penido (DEM) teria feito consulta formal à justiça eleitoral para saber se pode participar
do próximo pleito.
Comentário único - Penido assumiu o mandato 2 meses
antes da eleição passada, logo após a cassação do então
prefeito Cassinho, do MDB. Mas, segundo os meios jurídicos,
o tema é realmente muito controverso.

Senador dos processos
Nos corredores do Senado, ouve-se tudo e comenta-se
muito mais sobre todos os fatos e acontecimentos. Mas, um
assunto é recorrente: Renan Calheiros (MDB) continua sendo
o campeão de processos na justiça, com 12 inquéritos. Ufa.

Negros discriminados
“Existe sim discriminação contras os negros no Brasil e a
situação vem de longe. Já melhorou em relação ao passado,
mas, a luta pela conciliação entre brancos e negros é uma
cultura a ser debatida permanentemente até chegar a um
denominador comum, em um período talvez ainda bem distante”, opinião do reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares,
José Vicente.
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MEI é a única fonte de renda
Narcotraficantes da pesada
para quase 4,6 milhões de pessoas
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Sem meias palavras, ao participar de um debate na TV
Cultura, o historiador paulistano Luiz Felipe Pondé lascou esta:
“Os membros da FARC não nutrem qualquer ideologia. São
narcotraficantes da pesada que estão de volta para atormentar
a vida dos colombianos”. Cruz credo gente.

Crescimento pífio
Os recentes dados divulgados, que apontam o crescimento
de 1% no PIB brasileiro, não entusiasmaram a comunidade econômica brasileira. Nesse sentido, o comentarista Carlos Alberto
Sardenberg atacou: “Desde 2017 não tem passado deste pífio
1%. Isso, na minha opinião, é uma recessão, pois o crescimento
fica comprometido”.

Narcio na praça
Narcio Rodrigues, ex-deputado, ex-presidente do PSDB
mineiro e ex-secretário de Estado, foi mencionado até para
disputar o governo de Minas. Mas se envolveu em processos
por improbidade administrativa, foi preso e, agora, circula pelo
shopping da zona sul de Belo Horizonte, sorrateiramente, porém
sem ser reconhecido. Um pobre coitado, não é mesmo gente?

População sem orientação
Na avaliação do apresentador de TV e jornalista Marcelo Tas,
o presidente Bolsonaro (PSL) criou um estilo próprio de comunicação, mas as pessoas nem sempre sabem exatamente quem
está falando a verdade, se é o presidente ou seus ministros. “Cada
um fala uma coisa, uma verdadeira Torre de Babel”, comenta.

Resultados positivos
“A equipe econômica do Governo Federal está com uma
agenda positiva e bem estruturada para este segundo semestre. Isso pode ajudar a reverter o quadro negativo que reinou
no país”, opinião do jornalista Gerson Camarotti.

Direita radical
“No momento está valendo a onda comandada pela ala
mais radical da direita, que está dando as cartas na Europa em
geral. Onde vai parar isso? Ninguém sabe”, avalia o professor
e cientista político do IBMEC, Adriano Gianturco.

Ajuda internacional
A jornalista Natuza Nery concordou com a opinião de
grande parte dos brasileiros no sentido de que as ajudas internacionais para atender às demandas da Amazônia deveriam
ser permanentes e não sazonais. Resta saber qual a opinião
do presidente Bolsonaro (PSL) sobre esse tema.
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contadora Lorena Paiva, 30, foi
demitida do emprego no começo
de 2017 e, como forma de continuar
ajudando nas despesas domésticas,
começou a fazer marmitas fitness. “Como diria
aquele ditado, me vi entre a ‘cruz e a espada’,
pois o que o meu marido ganhava não seria
suficiente para manter a casa”.
O que era uma atividade passageira se
tornou fixa. Atualmente, ela entrega, semanalmente, mais de 250 marmitas. “Dá muito
trabalho, mas estou feliz porque tenho mais
tempo para o meu filho e o meu faturamento
aumentou mais de R$ 1.000 se comparado com
o meu antigo salário”.
Para desenvolver essa atividade e ter todas
as garantias legais, Lorena optou por se formalizar por meio do Microempreendedor Individual
(MEI). Assim como ela, 5,4 milhões de pessoas
no país dependem da renda oriunda desse
tipo de empreendimento, ou seja, são mais
1,7 milhão de famílias. Além disso, a atividade
é a única fonte de renda de 76% dos MEI. Isso
significa que, hoje, há cerca de 4.6 milhões de
pessoas que dependem exclusivamente da sua
atividade empreendedora.
Esses números fazem parte da 6ª edição
da pesquisa “Perfil do MEI”, realizada pelo
Sebrae em todos os estados brasileiros, na qual
entrevistou 10.339 MEI entre 1º de abril e 28 de
maio deste ano.
A analista do Sebrae Minas, Laurana Viana, esclarece que a formalização é importante tanto para
o empreendedor quanto para o governo. “Com a
formalização, é possível abrir conta bancária de
pessoa jurídica, ter acesso a linhas de crédito com
condições mais atrativas, contratar um funcionário, participar de licitações, dentre outros inúmeros
benefícios que facilitam o dia a dia”.
Laurana informa ainda que ao sair da
informalidade, com a contribuição previdenciária realizada, o MEI passa a ter acesso
aos benefícios previdenciários básicos, como
aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio
doença e salário maternidade. “Já para o estado, isso significa uma maior arrecadação para

investir no desenvolvimento local/estadual e a
economia também está sendo beneficiada com
a circulação de dinheiro”.
Os dados corroboram com a fala da analista:
de acordo com a análise, 61% dos MEI se formalizaram atraídos pelos benefícios do registro (ter
uma empresa formal, possibilidade de emitir
nota, poder fazer compras mais baratas), 25%
por conta dos benefícios previdenciários e 14%
por outros motivos diversos.
Outro ponto destacado pelo estudo é o fato
de que os jovens, na faixa etária de 18 a 29 anos,
lideram o ranking dos que procuram autonomia
financeira como empreendedores individuais
(41%). E o percentual cai à medida que eles
envelhecem: entre 30 a 39 anos, (37%); dos
40 a 49, (32%); e os com mais de 50 anos
registram 21%. “Os jovens são mais proativos e
se arriscam mais, mas gostam de correr riscos
calculados, uma característica essencial a qualquer empreendedor. Ademais, eles são mais
ousados e vêem no MEI uma forma de conseguir
independência e autonomia financeira, além
da possibilidade de realizar os seus sonhos sem
perder muito se não der certo”.

O rendimento médio familiar desse segmento
alcançou R$ 4,4 mil, o equivalente a pouco mais de
quatro salários mínimos. “Levando em consideração que o MEI pode faturar até R$ 6.750 mensais,
falar que ele tem R$ 4,4 mil de renda média é um
valor que representa mais de 50% do máximo que
ele pode ganhar no mês. Entretanto, isso também
quer dizer que pode faturar ainda mais e, para isso,
é necessário planejar o seu negócio e ter diferencial
no mercado”.

Adaptação
Neste ano, a modalidade MEI completa 10
anos e, durante todo esse tempo, ela teve que se
adaptar à realidade brasileira, passando desde o
aumento do teto de faturamento, que foi reajustado para R$ 81 mil, até a inclusão de várias atividades. “É importante ressaltar a luta constante
do Sebrae para que a legislação seja atualizada
constantemente para adequar a realidade da
sociedade e forma de trabalho brasileira à lei do
MEI. A recém-inclusão do motorista de aplicativo
no rol de ocupações permitidas nessa categoria é
uma prova real disso”, finaliza Laurana.

Presidente esperto
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), tem
evitado contato direto com os jornalistas, porque não almeja
explicar a indicação, que coube a ele, de 2 nomes para compor
os membros do COAF. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai.

Flávio Roscoe
Presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Sistema Fiemg)

Competitividade e emprego

C

om passos seguros e firmes, o Brasil
vem avançando celeremente na construção de uma economia competitiva
e capaz de recolocar o país nos trilhos
do crescimento. Neste momento, entra em
pauta uma questão estratégica e decisiva
para devolver nossa competitividade perdida
ao longo de décadas de erros e equívocos: a
reforma tributária. Felizmente, as perspectivas
são promissoras.
Traduzindo os novos tempos que vivemos
hoje na economia brasileira, várias propostas
de reforma tributária estão sobre a mesa –
entre elas a formulada pelo Executivo, pelas
mãos do secretário da Receita Federal, Marcos
Cintra, e pelo ministro Paulo Guedes, e a apresentada no âmbito do Congresso Nacional,
pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia,
e do Senado, Davi Alcolumbre.
São propostas que estão sendo avaliadas
pela Fiemg e pela indústria mineira e que devem mirar a simplificação do Sistema Tributário Nacional – positiva para toda a sociedade
e para os empreendedores. É preciso que
Executivo e Legislativo se unam para discutir
as propostas e, tirando o que cada uma tiver
de melhor, formulem a reforma tributária que
mais atenda aos interesses do país.
Neste momento em que o debate se
intensifica, uma questão se impõe como

absolutamente necessária e urgente, independentemente da proposta que vier a ser
adotada: a redução da tributação que incide
sobre a folha de pagamentos, com a eliminação da contribuição patronal para o INSS,
compensando-a com a criação de um tributo
federal incidente sobre transações financeiras.
Com base em estudos realizados pela
Fiemg, nosso entendimento é o de que esta é
uma proposta positiva para o país na medida
em que contribuirá, significativamente, para
elevar a competitividade das empresas brasileiras e para estimular a criação de empregos
em larga escala, crucial no momento em que
temos mais de 13 milhões de trabalhadores
desempregados.
Os impactos da troca da contribuição
previdenciária pelo tributo sobre transações
financeiras podem ser ainda maiores se, na
reforma tributária, forem criados mecanismos
que assegurem a tributação dos produtos
importados e a desoneração das exportações
– tendo como base o Reintegra, programa do
governo federal voltado para a exportação,
que devolve de forma parcial ou integral
resíduos tributários existentes na cadeia de
produção de bens exportados.
A tributação sobre movimentação financeira permite, justamente, que o produto
brasileiro concorra em pé de igualdade com

importados, uma vez que a contribuição
previdenciária patronal é um custo que incide somente sobre as empresas nacionais. A
troca poderá fazer com que os importadores
passem a pagar tributos sobre suas operações
financeiras, da mesma forma que os brasileiros. Essa isonomia é justa e necessária. Não
pleiteamos vantagens, mas uma concorrência
leal, em condições iguais de competição.
Trata-se, assim, de medida que atua
sobre o chamado “Custo Brasil”, que onera a
produção nas empresas brasileiras por meio
de uma das mais elevadas cargas de impostos
do mundo e de encargos trabalhistas que
só existem em nosso país. Ao puxá-lo para
baixo, igualam-se as condições entre nossas
empresas e suas concorrentes internacionais.
Esta isonomia confere às empresas brasileiras
condições de disputar os grandes mercados
mundiais e, até mesmo, atuar no nosso
mercado onde, hoje, os produtos importados
chegam com preços menores exatamente em
razão do “Custo Brasil”.
Estamos no caminho certo e devemos
perseverar. Fizemos a reforma da previdência,
aprovamos a MP da Liberdade Econômica,
iniciamos, com sucesso, o programa de
privatizações e concessões e, agora, vamos
fazer a reforma tributária. Estamos, de fato,
construindo um novo país.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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ngana-se quem pensa que, pelo fato de
estarem sempre conectados, os jovens
tendem a fazer tudo
no ambiente on-line. Prova disso é
uma pesquisa, feita em 12 países
pela plataforma
de pagamentos
Adyen, que mostrou que 48% dos
brasileiros com
idade entre 18 e
23 anos, a chamada geração Z,
preferem comprar
em lojas físicas. O
indicador do Brasil, inclusive, ficou
acima da média
mundial.
Os smartphones são usados
por 70% dos Z. Já
os aplicativos têm
adesão de pouco
mais da metade
dessa geração:
56%. A geração
Y, 24 a 38 anos,
é mais digital,
nessa faixa etária,
78% das pessoas têm alta adesão
a compras via celular, 64% a aplicativos e 74% a notebooks.
O imediatismo é uma forte
característica da geração Z e
isso foi notado no estudo e em
relação a compra no e-commerce.

Estima-se que 71% deles já abandonaram o carrinho em algum
site ou aplicativo por encontrar
dificuldades técnicas para finalizar a compra. Além disso, 60%
já desistiu de comprar on-line
por não encontrar seu método
de pagamento preferido.
Tanto as lojas físicas quanto
as virtuais respondem a essa demanda ofertando métodos de
pagamento mais
eficazes, como
aqueles por
a p rox i m a ç ã o.
A pa r t i r d i sso,
os dados apont a ra m q u e 1 a
cada 5 entrevistados com idade entre 18 e 34
a n o s p re fe re m
efetuar compras
com métodos de
pagamento por
a p rox i m a ç ã o,
sendo a geração
Z os que mais
utilizam essas
ferramentas,
com 11% optando por car tões
por aproximação
no terminal contra 9% dos respondentes totais.
O estudo aponta ainda um
consenso: na hora de consumir,
todos buscam praticidade e
conveniência na experiência de
compra. Os dados mostraram
que 7 entre 10 já desistiram de

Na hora de
consumir,
todos
buscam
praticidade e
conveniência
na
experiência
de
compra

adquirir produtos devido à espera em filas. Mesmo sendo mais
adepta a comprar em loja física,
a geração Z é a mais propensa
(35%) a abandonar a compra e
desistir completamente do produto por uma má experiência na
hora de consumir.
Pa r a o e s p e c i a l i s t a e m
marketing e comportamento
de consumo, Gabriel Rossi, isso
mostra que o consumidor está
mais exigente. “Nos anos 80, o
brasileiro tinha vergonha até de
trocar alguma coisa na loja. Com
o passar do tempo, isso foi mudando e agora o perfil é de um
comprador inquisitivo e exigente.
Além disso, não há mais lealdade. As pessoas estão dispostas a
trocar de marca se não respeitarem suas individualidades”.
O especialista explica que a
afinidade que algumas pessoas
tem com a loja física vem do fato
dos consumidores entenderem
que aquela marca tem tradição,
investimento e que aquela compra,
raramente, dará problema. “Elas
não querem ser surpreendidas
negativamente, o ambiente
físico mostra que determinada
empresa tem condições de atender
a demanda e que outras pessoas
a consomem. Além disso, a
experiência do olho no olho ainda
é algo que gera maior confiança”.
Para ele, os mais maduros tendem a preferir o e-commerce devido
a correria do dia a dia. “Os maiores
usuários de plataformas on-line
têm acima de 35 anos. Esses sites
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Quase metade dos jovens brasileiros
ainda preferem comprar em loja física

se tornam uma saída para o dia a
dia atual. Temos duas economias:
de um lado do bolso e o dinheiro, do
outro o tempo. A geração X acaba
por sustentar a economia, sendo
responsável por do PIB e ter o
maior poder aquisitivo”.

Influência do e-commerce
O administrador Alessandro
Silveira acrescenta que o fomento do
e-commerce teve grande influência
na maneira que as lojas ofertam
determinados produtos. “A internet
mudou completamente a forma da
sociedade se relacionar e isso não foi

diferente no mundo de compras. Antes da possibilidade de se consumir
on-line, a pessoa tinha, basicamente,
aquele espaço para comprar. As lojas
virtuais mudam isso e mostram
diversos produtos de maneira mais
acessível o que faz com que o consumidor se sinta mais livre”.
Veio daí a necessidade das
mudanças. “Os vendedores acabaram com uma obrigação muito
maior de agradar seus clientes,
seja em relação a preço ou a experiência que aquele consumidor
terá na loja ao adquirir determinado produto”.

Ele observa que, cada vez mais,
é essencial que o empresário esteja
atendo a jornada de compra. “Isso
inclui todas as etapas anteriores
e posteriores, desde um bom fornecedor, anúncios de qualidade,
facilidade de pagamento, até a
entrega do produto”.
Essa dica vale, inclusive, se
aquele empresário deseja aderir ao
e-commerce. “É preciso estudar ao
máximo o perfil de quem compra
aquele produto, o mercado, os
fornecedores e concorrentes, demanda, custos e tudo o mais pode
afetar o negócio”, finaliza.

O suco de uva integral Aurora é delicioso
e saudável, porque é feito com muita uva.
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,
que trabalham com todo o carinho e dedicação
para que cada garrafa tenha sempre
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor
para você e para a sua família.

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Hospital Felício Rocho

DA COCHEIRA

Hospital Felício Rocho e a Assistance Publique-Hôpitaux (AP-HP), responsável pelas unidades hospitalares na região metropolitana de Paris, na
França, assinaram um acordo de cooperação internacional. Essa aliança
permitirá aos médicos brasileiros desfrutarem de vários serviços de referência
existentes nos hospitais públicos parisienses ligados à Universidade de Paris.

O MDB, que está em cima do muro a respeito da sucessão
municipal de Belo Horizonte, anuncia que vai ter candidato
próprio e, ao mesmo tempo, diz que pode apoiar a reeleição
de Alexandre Kalil (PSD). Quem trabalha pelo apoio do partido
ao prefeito é o ex-presidente da Assembleia, Adalclever Lopes.

O

Domingo, dia 08 de setembro
Maria Lúcia Guedes - Contagem
Fernando Marques Capanema
Sra. Maria Cristina, esposa de Aristides Vieira
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Segunda-feira, 09
O deputado estadual João Vítor Xavier (Solidariedade) já
tem pronto um programa básico para ser candidato a prefeito
de BH. Há muitas ideias para internacionalizar nossa cidade,
que anda em baixa nos últimos tempos.

Ex-vereador Antônio Pinheiro
Sra. Maria Célia Porto, esposa do ex-senador Arlindo Porto
Ex-governador Eduardo Azeredo
Paulo Ponce - advogado e jornalista

Terça-feira, 10
Sra. Noêmia Castro Duarte, esposa de Jason Duarte
Maria Izabel Rianme

Dr. Roberto Carlos de Oliveira, Dra. Juliana Papatella e Dr. Fabiano Perdigão Cotta

O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus
(PV), provou que vender queijo mineiro é mais compensatório
do que minério. Segundo ele, 100 quilos de minério são mais
baratos que um queijo de qualidade do nosso estado.

TOFFOLI DÁ AS CARAS - O presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, deixou escapar o desejo da Câmara dos
Deputados de abrir uma CPI para investigar o modus operandi do
procurador-federal Deltan Dallagnol e do então juiz Sergio Moro
na condução da Operação Lava-Jato. Toffoli tem a dupla como “os
inimigos que mandaram investigar sua vida financeira”, depois da
reforma de sua casa, em Brasília, que teria sido realizada por uma
empreiteira investigada pela justiça. Para o presidente do STF, em conversa reservada com um deputado, parte dos procuradores formaram
uma “quadrilha” para perseguir pessoas ao invés de investigá-las.
E essa é a mesma opinião do ministro Gilmar Mendes, que já falou
abertamente pra quem quisesse ouvir.

Acidentes de motos - No alto de sua experiência de ex-deputado federal e empresário em São Paulo, Emerson Kapaz sugeriu
que as escolas de base comecem a ministrar aulas sobre educação
no trânsito. “Só assim poderíamos evitar a enorme quantidade de
mortes nas vias, especialmente, em relação às motos”. A ideia do
ilustre deputado não é nova, mas, se repetida muitas vezes, pode
ser que seja respeitada pelas autoridades.

A NI V E RS A RI A NT E S

Quarta-feira, 11
Ex-vereador Sérgio Coutinho
Jornalista Mirtes Helena Scalioni
Engenheiro Flávio Galizzi

Quinta-feira, 12
Com o objetivo de aquecer a economia no mês de setembro, o governo federal criou a Semana do Brasil, que tem
mobilizado empresas e entidades em todo o país. Programada
para acontecer entre 6 e 15 de setembro, a iniciativa tem o
apoio da Fecomércio MG e dos sindicatos filiados e conveniados.
Juntos, eles representam mais de 720 mil empresas do setor
terciário do estado.

Tânia Couto Germano
Flávio Márcio de Freitas
Maria da Conceição Machado

Sexta-feira, 13
Lourdes Moura - Venda Nova
Patrícia Chequer
Geraldinho Alvarenga

Sábado, 14
NOVA CONVERSA - É o que se houve, em Brasília, sobre um entendimento entre o ministro Paulo Guedes e representantes do Sistema S.
Aquela ideia de “meter a faca” nos filiados dessa instituição já era e,
se houver algum corte, virá em um programa de desoneração da folha
de pagamento dos empregados e requalificação de mão de obra.

Dr. Wanderley Vieira Andrade
Jornalista Flávio Pena
Delegado Altair Siqueira

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Setembro tem mais ‘Oficinas
Sesc Cultura’ em Juiz de Fora
Interessados podem se inscrever gratuitamente
A partir de 1º de setembro, o
Sesc Juiz de Fora (av. Barão do Rio
Branco, 3090, Cento) estará com
inscrições abertas para as Oficinas

Sesc de Cultura. Serão 4 novas atividades, com um total de 62 vagas,
todas gratuitas. Os interessados
podem se inscrever na Central de

Atendimento da unidade. As oficinas acontecem mensalmente em
diversas unidades da instituição
pelo estado.

Veja abaixo mais informações da atividade e participe!

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Oficina Corpo Dança e Brinca
Instrutora: Anelisa Martins Lacerda (instrutora de
Serviços Sociais do Sesc Juiz de Fora)
Inscrição: gratuita
Período de inscrição: 1º a 5 de setembro de 2019
Documentos para inscrição: RG, CPF, comprovante
de residência atual e Cartão do Cliente Sesc (se
for o caso). A inscrição de crianças e adolescentes
menores de 18 anos deve ser feita pelo seu responsável legal.
Realização: 5 a 26 de setembro (quintas-feiras)
Horário: das 17h30 às 18h30
Sinopse da oficina:
Propõe elaborar com os participantes, formas de
expressar a dança por meio de brincadeiras infantis
e jogos teatrais.
Número de vagas: 15
Público-alvo: crianças de 6 a 12 anos

Oficina de Percussão Corporal
Instrutora: Ana Paula Fialho (instrutora de Serviços
Sociais do Sesc Juiz de Fora)
Inscrição: gratuita
Período de inscrição: 1º a 3 de setembro de 2019
Documentos para inscrição: RG, CPF, comprovante
de residência atual e Cartão do Cliente Sesc (se for o
caso). A inscrição de crianças e adolescentes menores
de 18 anos deve ser feita pelo seu responsável legal.
Realização: 3 a 24 de setembro (terças-feiras)
Horário: das 16h às 18h
Sinopse da oficina:
Tem como objetivo desenvolver a coordenação
motora; explorar o corpo e os sons que ele emite;
desenvolver a linguagem, percepção, audição;
vibração da sensibilidade musical e educar musicalmente.
Número de vagas: 15
Público-alvo: crianças a partir dos 7 anos

Oficina Jazz Adulto
Instrutora: Anelisa Martins Lacerda (instrutora de
Serviços Sociais do Sesc Juiz de Fora)
Inscrição: gratuita
Período de inscrição: 1º a 6 de setembro de 2019
Documentos para inscrição: RG, CPF, comprovante
de residência atual e Cartão do Cliente Sesc (se for
o caso).
Realização: 6 a 27 de setembro (sextas-feiras)
Horário: das 19h10 às 20h10
Sinopse da oficina:
Proporcionar aos participantes a experimentação
de três diferentes técnicas da dança Jazz (Jazz
Lírico, Jazz Musical e Jazz Étnico) como suporte à
criação de dança contemporânea; a investigação
do corpo e da consciência corporal; e a construção
de coreografias.
Número de vagas: 20
Público-alvo: a partir de 18 anos

Oficina Harmonizando Uma Música II
Instrutora: Nirlene Faria (Instrutora de Serviços
Sociais do Sesc Juiz de Fora)
Inscrição: gratuita
Período de inscrição: 1º a 5 de setembro de 2019
Documentos para inscrição: RG, CPF, comprovante
de residência atual e Cartão do Cliente Sesc (se for o
caso). A inscrição de crianças e adolescentes menores
de 18 anos deve ser feita pelo seu responsável legal.
Realização: 5 a 26 de setembro (quintas-feiras)
Horário: das 15h às 16h30
Sinopse da oficina:
Essa oficina tem o objetivo identificar os acordes e
suas funções a partir de uma música proposta; compreender as relações entre as funções harmônicas
e analisar a música observando as características
harmônicas.
Número de vagas: 12
Público-alvo: a partir de 12 anos

SAÚDE E VIDA

EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de setembro de 2019

7

Asma mata de 3 a 6 pessoas por dia no país
OMS estima que 20 milhões de brasileiros convivam com a patologia

T

Divulgação

osse, falta de ar e pressão no
peito são os principais sintomas
da asma, doença crônica que é
caracterizada por uma inflamação das vias aéreas. A patologia é mais
comum do que a gente pensa. Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS),
300 milhões de pessoas convivem com o
problema em todo o mundo, destes, 20
milhões são brasileiros.
A doença é a quarta maior causa de
hospitalização no Brasil e é responsável
por 100 milhões de internações no Sistema
Único de Saúde (SUS). A asma mata de 3
a 6 pessoas diariamente no país. O sexo
feminino é o mais atingido.
A pneumologista Ângela Pedrosa
explica que a inflamação está associada
à hiperresponsividade (aumento da
sensibilidade que ocorre nos brônquios
dos pacientes) das vias aéreas e que leva
a episódio recorrente de sibilos (ruído),

falta de ar, pressão no peito e tosse, principalmente à noite e no início da manhã.
“Esses episódios são uma consequência
da obstrução do fluxo aéreo intrapulmonar generalizado que pode ser reversível
espontaneamente ou com tratamento. Os
sintomas são decorrentes da inflamação
dos brônquios. Com o estreitamento e o
espasmo, o corpo inicia uma maior produção de muco e isso vai obstruir a luz do
brônquio, gerando um edema e fazendo
surgir esses sinais”, explica.
De acordo com Ângela , alguns hábitos
e sazonalidades do dia a dia podem desencadear a doença. “O tabagismo, distúrbios
emocionais e a atopia (tendência a já ter
alergias). Além disso, irritantes específicos,
como fumaças, odores fortes e alergênicos
como fungos, ácaros e pólens. O clima seco
e frio também pode ser um gatilho para
os processos inflamatórios e uma maior
reatividade dos brônquios”.
A patologia pode se desencadear em
níveis leves, moderados e graves. “No
Brasil, 2 mil pessoas morrem por ano

Tratamento deve ser ininterrupto e é indispensável

de asma. Por ser uma doença crônica, o
tratamento é contínuo. Por isso, há um
processo de agressão e reparo, que leva
a alterações estruturais e irreversíveis.
Quanto mais grave ela for, mais perda
da função pulmonar, ao longo dos anos,
a pessoa pode ter”.
O paciente precisa criar hábitos e
aprender a conviver com a asma. “Controlar a limpeza do ambiente, reduzir o
peso, fazer atividade física e aderir ao
tratamento correto, além de usar os remédios. Tem aqueles de resgate das crises
e as medicações de controle, que são à
base de corticoide. Por fim, é preciso usar
corretamente as bombinhas e os outros
dispositivos”.
A engenheira química Bianca Silva
lida com a asma desde a infância. Ela
conta que seus pais sempre se preocuparam, pois o problema foi descoberto
após uma crise. “Não conseguia respirar
direito e não sabia explicar como me
sentia. Teve um dia que os sintomas
vieram de forma incontrolável, fui parar
no hospital e depois encaminhada ao
pneumologista”.
Bianca recorda de um descuido na
adolescência que a fez ter uma crise grave. “A quadra da escola, onde estudava,
estava em reforma e a gente fazia a aula
de educação física em um espaço alugado
a 5 quarteirões. Nesse dia, fui correndo na
frente com as minhas amigas, fiquei sem
ar, comecei a ter uma crise assim que chegamos e caí no chão. As pessoas tentaram
me acalmar para achar a bombinha, mas
ela tinha ficado na escola. Meu professor
ligou para o Samu, eles passaram algumas instruções pelo telefone e mandaram
uma ambulância. Tudo isso durou alguns
minutos, mas, para quem estava sem ar,
pareceu ser uma eternidade. É horrível
ver todo mundo querendo te ajudar, mas
ninguém poder fazer nada”.

Livia Marques
Psicóloga clínica e organizacional, sócia-diretora
do PsiGente, palestrante e professora
Contato: joyceassessora@gmail.com

Os desafios da maternidade
e do mercado de trabalho

A

pesar das mulheres representarem 52% da força
de trabalho no mercado brasileiro, conciliar
o trabalho e maternidade continua
sendo um desafio para a maioria
delas. A retomada da carreira profissional não é um momento fácil
para a mulher que acabou de ser
mãe. Com o término do período de
licença-maternidade, ela terá que
conciliar a atenção ao bebê com a
rotina de trabalho.
Ter filhos não é fator de impedimento para uma mulher
trabalhar. Por exemplo, segundo
pesquisas realizadas em grandes
empresas do Brasil, a mulher que
é mãe é uma das funcionárias mais
responsáveis. Além de tudo, uma
das que mais possui habilidades
emocionais e sociais para lidar com
sua equipe de trabalho.
Mas vemos também que, após
ter filhos, a recolocação no mercado de trabalho fica mais difícil. Em
muitos dos casos, é observado à
discriminação de empresas quando
pensam em contratar uma mulher
que tem filhos pequenos. Pois, às
vezes, acredita-se que a mulher vai
dar problemas por conta do filho
pequeno ou de uma posterior doen-

ça da criança. Por mais que a mulher
tenha uma rede de apoio, familiares
ou cuidador, ela ainda é vista com
péssimos olhos quando começa a
buscar vagas de emprego.
Por isso, busque ter na sua empresa uma forma de acolhimento
para essa mãe, pois a volta da licença nem sempre é fácil. Algumas
empresas possuem salas para que
a mãe que amamenta possa fazer
a coleta de leite. Entendam que é
importante para ela estar na festa
de dia das mães na escola do filho
que já é maiorzinho. Não a tratem
como alguém que dará problemas.
Consiga extrair dela a habilidade
de lidar com conflitos e habilidades
sociais e emocionais.
Por outro lado, para superar as
barreiras do mercado, há muitas
mulheres que recorrem ao empreendedorismo. Nesse caminho, elas
também encontram preconceito,
pois por trabalharem em casa, muitas pessoas acham que ela não está
fazendo nada, só cuidando do lar.
Ledo engano. Imaginem a mulher dar conta de filhos, casa e trabalho? E se estiver em um relacionamento ainda tem o marido ou o
namorado. É difícil ser mulher, ser
mãe e empreendedora.

Eu, por exemplo, sou empreendedora. Administro meu
tempo com meus filhos e família
com algumas atividades. Mas
não fiquem pensando que essa
administração é fácil. Não é.
Muitas vezes, não tem como dar
conta de tudo.
Diante das dificuldades, a frase
“você é uma supermulher” cai ao
chão. Isso traz uma sensação de
frustração e tristeza muito grande.
Por mais que ela esteja realizando
o que gosta, vai perceber que não
dará conta de tudo. É nessa hora
que se deve rever e buscar soluções
novamente. Percebem que nós,
mulheres, estamos sempre buscando soluções possíveis? Então,
caso empreenda, entenda que
você precisa e deve buscar algo
que goste.
Ser mãe é maravilhoso e, às
vezes, deixa a gente de cabelo
em pé. Mas para a empresa
que e acredita realmente que mulher com filhos vai te dar prejuízo,
não sabe que pode estar perdendo
uma boa colaboradora que irá
agregar muito em sua equipe.
Portanto, mulheres não deixem
de sonhar que uma carreira seja
possível sendo mãe.

Como socorrer um asmático em crise?
Acalme a pessoa e ajude-a a sentar-se numa posição confortável;
Peça para que a pessoa se incline ligeiramente para frente, colocando os cotovelos
repousados nas costas de uma cadeira, se possível, para facilitar a respiração;
Verifique se a pessoa possui algum remédio para asma ou bombinha e dê o medicamento;
Chame uma ambulância rapidamente, ligando para o 192, caso a pessoa deixe de
respirar ou não possua uma bombinha por perto.

Relembre

Reprodução/Instagram

Nat Macedo

Recentemente, o país perdeu a escritora, atriz e roteirista Fernanda
Young. Ela morreu, aos 49 anos, vítima de uma parada cardíaca causada
por uma crise asmática. Nas redes sociais, a criadora da série “Os Normais”,
já havia desabafado sobre a doença: “02h da manhã, a crise de asma me
leva a farmácia. Tenho R$ 80 e um cartão AMEX. O sistema está com problema. Valor da compra: R$ 87. Asma pode matar e já tive crises severas. Peço
um desconto. O vendedor diz que não pode. Estou passando mal e explico,
ele se nega a ajudar. Tento ser rápida, preciso do medicamento. Ele diz que
com receita é mais barato. Peço, nervosa, compaixão. O rapaz, Marcos,
insiste que não. A culpa é do sistema e ele não vai dar desconto, nem pagar
do próprio bolso. Digo que sou mãe, que sou conhecida, que posso ter algo
grave. Resolvo por um remédio e deixo o outro. Uso imediatamente. Ameaço
expor a farmácia por antiética, ninguém liga. Saio de lá um pouco melhor,
passo em outra farmácia, o sistema aceita, e eu o uso. Agora em
casa penso sobre como é banal
morrer aqui. No Brasil morrer é
dar uma morridinha, como dar
uma trepadinha, uma corridinha,
uma dançadinha. Dane-se a vida.
Um ciclista morre, e dane-se. Casas caem e danem-se, jovens se
queimam enquanto comemoram
e danem-se. São só morridinhas.
Drogaria, estou melhor, e dane-se
eu”, escreveu.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos
deliciosos e aquela
costela no bafo

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
Fone: (31) 99646-2711
Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

G E R A L

8

EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de setembro de 2019

P

cbinstitute

“Uma sacudida bem-humorada no machismo”,
diz autor sobre obra vetada de mostra em shopping
Leíse Costa

ara alguns, a arte imita
a vida. Para outros, a
vida imita a arte. Mas
ambos parecem concordar: arte e vida são
complementares. E, claro, sempre
terão impasses. Nessa última
semana, em Belo Horizonte, não
houve consenso sobre a interpretação de uma obra. De um lado,
o artista mineiro Breno Barbosa
pensou em uma provocação ao
fazer uma cadeira que traz a pintura de um homem nu, sentado
e que, inicialmente, foi batizada
de “Só para Macho”. Do outro
lado, a administração do Ponteio
Lar Shopping, que recebeu a exposição “Dança das Cadeiras”, e
disse sim para todas as outras 52
cadeiras, exceto a de Barbosa, por
não achá-la ideal ao público que
circula pelos corredores do local.
“São muitas crianças e famílias dentro do shopping. A
gente preferiu tomar essa postura
tradicional de não a expor por
acharmos que uma cadeira desse
tipo é para uma galeria ou museu.
Simples. Poderia ser considerada
agressiva por algumas pessoas,
tenho visto isso acontecer em outros lugares do Brasil. Preferimos
optar pelo tranquilo”, afirmou
Luiz Sternick, diretor de marketing
do Ponteio.
Já para Barbosa, a peça, que
posteriormente foi intitulada de
“José Pinto do Rêgo”, foi motivo
de risadas entre amigos. “É um
personagem fictício, em homenagem aos designers de móveis
que admiro, como Jorge Zalsupin

Batizada ironicamente de José Pinto
do Rêgo, a cadeira do mineiro Breno Barbosa
foi vetada pela direção do Shopping Ponteio
e Joaquim Tenreiro. Quando tive a
ideia de trabalhar uma cadeira já
ocupada por um homem nu, era
uma sacudida bem humorada no
machismo e na hipocrisia social,
nem de longe me passou à mente
censura”, comenta Barbosa.
Segundo o artista, durante a montagem da mostra, um

dia antes da abertura, a direção
do Ponteio exigiu a exclusão da
obra da exposição e do catálogo.
Mesmo tendo cedido apenas o
espaço, sem participar do custeio
do catálogo. “Para mim, é simples:
hipocrisia, poder e dinheiro. Um
coquetel altamente intoxicante”,
disse Barbosa sobre o veto.

A cadeira rejeitada foi acolhida pela Carminha Macedo
Galeria de Arte, que fica dentro
do shopping. Alguns dias depois, a proprietária da galeria
alega ter sido comunicada que
também não poderia acomodar o objeto em seu espaço.
“Estamos vivendo momentos
sombrios. O Ponteio é apenas
um reflexo desta nova sociedade, na qual a discriminação
e o pré-conceito passaram a
imperar”, declarou.
Carminha comparou a situação com a vivida pelo artista
realista Gustave Courbet que,
ao pintar L’ Origne Du Monde
em 1866, teve sua obra escondida e sequestrada pelo Exército
Vermelho, na Segunda Guerra
Mundial. Ela só pode ser vista
pelo público em 1995, no Museu
d’ Orsay, em Paris. “Esta obra
fala do corpo que, como diria
Nietzsche, é o melhor que temos.
É através dele que podemos
trabalhar e nos transformar.
Barbosa, de uma forma inconsciente, mas humorada, fez essa
abordagem, que, na verdade,
não passa de uma metáfora para
nos tirar desta grande pobreza
de pensamentos que estamos vivendo”, completou. Luiz Sternick
negou que algum pedido sobre
retirada da cadeira de dentro da
galeria foi feito.
Segundo o curador da exposição inédita, o também artista
Hogenério, a proposta foi planejada desde o ano passado.
“Quando pensei na exposição,
convidei artistas de renome e
outros que estavam começando,
queria surpreender espectado-

res que estavam acostumados
a ver obras nas paredes, com
um trabalho tridimensional.
Foram trabalhos maravilhosos”.
O curador não avalia a decisão
do shopping como censura. “A
direção chegou para mim e disse
que não queria a obra na exposição. Quando ela foi entregue,
eu já imaginava e comentei com
o Breno, que colocou uma tarja
sobre a genitália. Mostrei para a
direção e eles disseram: ‘ou você
retira essa obra ou sai todas’.
Consultei todos os outros artistas sobre a retirada da cadeira
e pensamos em outra solução”.
Entre as cadeiras expostas,
a intitulada “Assentamento”, de
Raquel Isidoro, traz a figura de
um órgão genital feminino. Ou-

tra, com forma de uma cadeira
elétrica, leva o nome de “Tortura
Nunca Mais”, de Jáder Rezende.
Já a de Joseph John, que foi
batizada de “Aham, Cláudia,
Senta lá”, traz cacos de vidros
cortantes num convite “irônico à
reflexão sobre comportamento,
pensamento e castigo”.
Já José Pinto do Rêgo, ao que
tudo indica, ganhou um novo
espaço: o estilista Ronaldo Fraga
acolherá a cadeira, no Grande
Hotel que leva seu nome, no
bairro Funcionários na Capital.
Em apoio ao artista, outros
expositores também retiraram
suas cadeiras. “A data ainda
está em discussão, mas adianto
que será ainda em setembro”,
garantiu Barbosa.

Exposição Dança
das Cadeiras
Além de Breno, participam da exposição os artistas Agnaldo Pinho, Ana Paula Costa, Angela Geo, Augusto Fonseca,
Beatriz Abi-Acl, Bráulio Bittencourt, Camila Lacerda, Carlos
Buere, Carlos Macedo, Cláudia Guerra, Daniel Pinho, Edna
Moura, Eduardo Rosa, Eliz Machado Dias, Eri Gomes, Fátima
Mirandda, Glaucio Caldeira, Gui Mazzoni, Helder Profeta, Heloísa Brandão, Henio Dutra, Hogenério, Iara Abreu, Igor Reis,
Jáder Rezende, João Maciel, José Otávio Lemos, Joseph John,
Juarez Dias Costa, Karla Neves, Leo Brizola, Leo Piló, Leonora
Weissmann, Letícia Pinto, Lídia Miquelão, Ligia Taka, Lorena
Mascarenhas, Luiz Rocha, Marconi Marques, Marcos Palmeira,
Marcus Paschoalin, Marina Alves, Nina de Souza-Lima, Nivalda
Mendonça, Paulo Vasconcelos, Ramiro Cerqueira, Raquel Isidoro, Robhson Abreu, Rofe Nosbor, Selma Weissmann, Sérgio
Arruda e Sérgio Machado.

S O L E N I D A D E

Mercado Central é homenageado
na Assembleia por seus 90 anos
O

Patrus. Ele falou do valor turístico, mas
também comercial e social, na medida
em que garante o sustento de mais de 12
mil trabalhadores. Ele também destacou
que o espaço é democrático e está aberto
a todos.
Para o presidente da ALMG, o Mercado Central é, ainda, um local onde se
encontra o que de mais valioso é produzido pela cultura mineira. Agostinho
Patrus falou do quanto os produtores – de
queijo, de cachaça ou de outros bens
– se sentem honrados por terem seus

produtos vendidos ali e exaltou o local
como síntese de Minas Gerais, onde se
encontram o interior e a Capital.
O presidente do Mercado Central,
Geraldo Campos, agradeceu a homenagem em nome dos comerciantes,
trabalhadores e usuários. Segundo ele, o
local reúne 380 lojas e foi escolhido, por
uma pesquisa conduzida por uma revista
de turismo, o terceiro melhor mercado
do mundo.
A deputada Ione Pinheiro (DEM) foi a
autora do requerimento que deu origem

à homenagem. Ela também ressaltou a
importância do Mercado para Belo Horizonte. A cerimônia contou com a presença
de outras autoridades, como a secretária
estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Soares Valentini.

Lançamento de livro e selo
Na ocasião, foram lançados um livro
e um selo para celebrar as nove décadas
de existência do Mercado Central. O livro,
chamado “90 anos de histórias”, foi pro-

duzido pela associação sem fins lucrativos
que, desde 1964, gerencia o Mercado.
Nele, segundo Geraldo Campos, estão
histórias dos corredores do local e das pessoas que o constroem cotidianamente.
Já o selo foi produzido pelos Correios e
criado pela designer Daniela Piancastelli.
A ideia é que, ao ser usado na postagem
de correspondências, ele ajude a divulgar
a imagem do Mercado. Além disso, como
se trata de uma peça comemorativa, o
selo deve também figurar como peça
de coleção.

Fotos: Ricardo Barbosa

presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
deputado Agostinho Patrus (PV),
conduziu, na noite desta segunda-feira
(2/9/19), a Reunião Especial que homenageou o Mercado Central de Belo
Horizonte pelos seus 90 anos de fundação. Durante a solenidade, realizada no
Plenário da Casa Legislativa, o presidente
do Mercado, Geraldo Henrique Figueiredo
Campos, recebeu placa comemorativa.
A importância diversa do Mercado
Central para os mineiros foi ressaltada por

Agostinho Patrus, Geraldo Henrique Figueiredo Campos e Ione Pinheiro

Ana Maria Soares Valentini, Ione Pinheiro, Agostinho Patrus,
Geraldo Henrique Figueiredo Campos, Paulo Lamac e Bruno Engler

Geraldo Henrique Figueiredo Campo e Ione Pinheiro
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Governador participa de inauguração do
Centro de Treinamento do Sistema Ocemg

Wilson Vicente

Tiradentes realiza a
V Semana do Turismo

E

m comemoração ao Dia
Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro,
a Prefeitura Municipal de
Tiradentes realizará a V Semana do
Turismo na cidade. A programação
conta com workshops, mesas redondas e palestras gratuitas. Esta
é mais uma ação da Prefeitura
Municipal de Tiradentes, por meio
da Secretaria Municipal de Turismo
e Cultura e do Conselho Municipal
de Turismo (Comtur), em parceria
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
De acordo com o Secretário
Municipal de Turismo e Cultura,
Henrique Rohrmann, o objetivo do

evento é capacitar e conscientizar
sobre a importância do turismo
para a cidade de Tiradentes. “Este
ano, os cursos são voltados para
o marketing e a gestão. Com a
realização do evento, pretendemos
capacitar os profissionais e continuar crescendo e melhorando o
turismo em nossa cidade”, afirma.
Os cursos oferecidos são: Elaboração de drinks e coquetéis;
Gestão de pessoas para otimização
de resultados; Técnicas de vendas
e negociação; Técnicas de congelamento de alimentos; Estratégia
de marketing e vendas; Gestão
financeira estratégica; Tendência
em gestão de bares e restaurantes.

O

governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)
participou, no último dia
3, da inauguração do
Centro de Treinamento do Cooperativismo Mineiro, construído pelo
Sistema Ocemg para ampliar as
ações de capacitação da entidade.
A unidade, que tem capacidade
para receber 300 pessoas simultaneamente, atenderá as demandas
do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas
Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-patronal
e de defesa do cooperativismo no
Estado e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
de Minas Gerais (Sescoop-MG),
responsável pelas atividades de
formação profissional, monitoramento e promoção social das
cooperativas de Minas.
Durante a solenidade, Zema
salientou que o investimento em
tecnologia e treinamento feito
pelo setor contribui diretamente
para a recuperação da economia
mineira. “Dá para ver que é uma

estrutura que está dentro do que
há de melhor em termos de recurso
de tecnologia e, com toda certeza,
os frutos virão. Eu sempre acreditei que investir no ser humano é
o melhor investimento. Sempre
vi as cooperativas com ótimos
olhos. Vindo para cá, eu estava
comentando com a secretária Ana
(Valentini, da pasta de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento) como
esse setor é importante para o
produtor rural. Nas regiões em que
as cooperativas que dão apoio ao
produtor rural estão bem estruturadas, a produção é muito mais
dinâmica, robusta, a economia
cresce muito mais. Temos vários
exemplos disso em Minas Gerais.
Então, o cooperativismo participa
ativamente da economia do Estado. E o que o meu governo quer é
exatamente isso”, afirmou.
O governador também ressaltou as medidas adotadas pela
gestão para amenizar os impactos das dificuldades financeiras
enfrentadas. “Temos dito que,
apesar das dificuldades financei-

ras, naquilo que depende de gestão, nós temos avançado muito.
Nem tudo depende de dinheiro.
Infelizmente, Minas está nesta
situação falimentar, e vai demorar
a sair dela. O que fizeram com
o Brasil, tanto em nível federal
quanto na maioria dos Estados,
é quase uma pirâmide financeira
em câmera lenta. Geralmente, as
pirâmides financeiras estouram
rapidamente, mas quando as
contribuições são feitas para 30,
35 anos, e depois são resgatadas,
você vai ter uma pirâmide que
vai demorar mais tempo para
estourar, como é o caso das aposentadorias. E a reforma da Previdência veio para, de certa maneira,
amenizar esse problema. Além
disso, encontramos um Estado totalmente inoperante e desestruturado, mas depois de oito meses de
gestão posso dizer que eliminamos
a maioria das falhas e os resultados
já podem ser vistos. Conto muito
com o setor de cooperativas para
dinamizar a nossa economia, que
precisa crescer bastante”, disse.
Renato Cobucci

Cidade de Tiradentes
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Todos os cursos são
gratuitos, abertos a toda
população. As inscrições
já foram iniciadas e podem ser realizadas até o
dia 16 de setembro através do site da prefeitura
www.tiradentes.mg.gov.
br ou por meio do e-mail
cmunicipaldeturismo@
gmail.com, onde você
também encontra outras
informações.

Expominas recebe um dos maiores
eventos de mineração da América Latina
tará com palestras e debates
sobre o contexto político e
socioeconômico global, bem
como as perspectivas dos
negócios para as próximas
décadas anunciadas pelas
mineradoras. O evento atrai
mais de mil participantes
entre especialistas, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas. Mais
informações pelo site: www.
expominasbh.com.br.
De braços abertos para
receber o Brasil e o mundo
Planejado dentro dos
padrões internacionais e da
mais moderna técnica de
espaços moduláveis e multifuncionais do mercado, o
Centro de Eventos Expominas

possui uma infraestrutura
inteligente para realizar, com
sucesso, shows, eventos corporativos, culturais e sociais,
nacionais e internacionais.
São 72 mil metros quadrados
de área construída dos quais
30 mil m² destinados à área
de eventos, com capacidade
para até 45 mil pessoas.
O Expominas está localizado na região do Hipercentro de Belo Horizonte, entre
dois grandes corredores de
acesso à capital, a 25 minutos
do Aeroporto da Pampulha e
a 50 minutos do Aeroporto
de Confins.
Siga nossas redes sociais,
@expominasbh, e confira
mais informações pelo site:
www.expominasbh.com.br.
Divulgação

De 9 a 12 de setembro, o
Expominas recebe uma das
maiores exposições de mineração da América Latina,
a Exposibram. O evento traz
as principais tendências do
mercado em tecnologia, equipamentos, softwares e outros
produtos, além de dados sobre
investimentos e gestão.
Realizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração
(IBRAM), a edição irá reunir
representantes de organizações governamentais e
privadas, mineradoras com
atuação global e os principais
fornecedores de produtos e
serviços da área mineral.
Em paralelo à exposição,
acontece o Congresso Brasileiro de Mineração que con-

O Dante,
AUTONOMIA
e SABEDORIA
BH Floresta • BH Buritis • BH Castelo
Betim • Ouro Branco • Uberlândia

Em breve, Sete Lagoas

C I D A D E S

10

EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de setembro de 2019

13ª Mostra CineBH discutirá sobre a
internacionalização do cinema brasileiro
Nat Macedo

radicional na capital mineira, a CineBH - Mostra
Internacional de Cinema
de Belo Horizonte chega
a sua 13ª edição, marcada para
os dias 17 a 22 de setembro. O
tema proposto para esse ano é “A
internacionalização do cinema brasileiro e os desafios para o futuro”.
O objetivo, segundo a organizadora Raquel Hallak, é falar sobre a presença maciça da produção brasileira
no exterior e da contradição sobre a
falta de investimento e espaço dentro
do próprio país. “Constantemente
lutamos para que o cinema nacional
resista e se mostre relevante dentro do
seu próprio público. A gente presencia
um momento muito importante do
cinema brasileiro ganhando força fora
do país, com premiações em festivais
internacionais e, por outro lado, não
há garantia de exibição aqui dentro”.
A temática foi pensada num
ano especial em que filmes como
“Bacurau”, de Kleber Mendonça
Filho e Juliano Dornelles, e “A Vida
Invisível de Eurídice Gusmão”, de
Karim Aïnouz, receberam prêmios
importantes no último Festival
de Cannes. “O papel da mostra é
gerar uma reflexão e, ao mesmo
tempo, exibir ao público filmes que
são destaques e trazem números
relevantes para nosso país, coro-

Mostra
acontece
em vários
pontos da capital
ando o cinema brasileiro como um
produto mundial”.
Desde 2015, já são 166 títulos
nacionais selecionados para mostras competitivas ou paralelas,
além de sessões selecionadas em
festivais ao redor do mundo. “O
cinema está presente e é relevante
fora daqui. A CineBH oferece uma
programação abrangente, diversificada e gratuita que acontece
em 5 espaços da capital mineira e
que vai atender a todo tipo de faixa

etária e público. Temos produções
brasileiras, internacionais, infantis
e familiares”.
Considerada um empreendimento cultural, a mostra acontece
desde 2007 e tem sido uma importante janela de exibição do cinema
na Capital. “Além de trazer títulos
internacionais para ocupar os espaços alternativos no Brasil. A gente
promove a Brasil Cinemundi e, a
partir disso, apostamos em novos
projetos. A Cinemundi traz profis-

e o governo de Minas Gerais. O
seminário é uma iniciativa da Prefeitura de Montes Claros e faz parte
de um conjunto de ações que visa
trazer mais desenvolvimento para
a cidade. Participarão do encontro
21 empresas chinesas, entre instituições financeiras, companhias de
energia, siderúrgicas e fabricantes
de celulares.
Divulgação

Nacional da Indústria, Comércio e
Serviços de Montes Claros), no Auditório da Sociedade Rural, dentro
das dependências do Parque de
Exposições João Alencar Athayde.
A proposta do encontro é promover a aproximação econômica
e comercial entre Brasil e China,
fomentando a comunicação entre
empresas chinesas e brasileiras

Parque de Exposições João Alencar Athayde

Empresas
SEPCO Electric Power Construction Corporation
Chinese development bank (Banco de desenvolvimento Chinês)
Bank of communications BOCOM BBM (Banco de comunicação)
Agriculture Bank of China
Sinopec
Huawei
CGN ENERGY
ChinaUnicom
China Three Gorges Corporation
Confucius Institute: O Instituto Confúcio
Hengtong Group
Sinosteel
XCMG
Waltonchain do Brasil
Nansen Instrumentos de Precisão LTDA
Honbridge Holdings
Chint
Citic Construction e Sinosure

Homenagem
Seguindo a ideia da internacionalização do cinema brasileiro, a

CineBH vai homenagear a produtora Filmes de Plástico, que completa
uma década de atuação em 2019.
Criada por André Novais Oliveira,
Gabriel Martins, Maurílio Martins e
Thiago Macêdo Correia, a empresa
ficou mundialmente conhecida ao
se tornar uma das principais caras
do cinema brasileiro em festivais
e eventos no exterior. “A ideia é
celebrar essa atuação forte de uma
empresa mineira que acabou por
se tornar um case mundial”.

Para saber os endereços e
detalhes da programação
do evento, acesse:
www.cinebh.com.br

Contagem comemora 108 anos
com acordes e canções da Musicatta

Representantes de empresas chinesas
participarão de evento em Montes Claros
Nesse mês de setembro, integrantes da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico
e Turismo se reunirão com representantes de importantes empresas chinesas. O I Seminário de
Inovação de Comércio e Serviço
China-Brasil está agendado para
o dia 12 de setembro, e vai acontecer durante a 24ª FENICS (Feira

sionais para conhecer as novidades
e, por meio disso, há um fomento
na formação e qualificação. É uma
ideia que aproxima a produção
brasileira da indústria internacional e isso é muito importante, pois
viabiliza que esses projetos saiam
do papel”.

A produtora é hoje a marca
mineira mais recorrente nos festivais mundiais e uma das mais
vinculadas ao Brasil, chegando
em Cannes, Roterdã, FID-Marseille,
Santa Maria da Feira e Locarno. A
empresa surgiu em Contagem, e
a geografia da cidade é cenário
para os dramas e situações de
filmes como “Ela Volta na Quinta”,
“Temporada”, “Quinze”, “Mundo
Incrível Remix” e “No Coração do
Mundo”, entre vários outros dos 15
curtas e três longas já realizados.
Os filmes contam com um
elenco formado, principalmente,
por moradores dos bairros de
Contagem, incluindo familiares,
vizinhos, amigos e pessoas do
convívio mais íntimo dos cineastas.
Os quatro integrantes da Filmes de
Plástico estarão presentes na abertura da Mostra CineBH, na noite de
17 de setembro, no Cine-Theatro
Brasil Vallourec. No dia seguinte,
vão promover uma masterclass
nas dependências do Palácio das
Artes, para falarem de sua história
e formas de trabalho, produção e
circulação.

A

Prefeitura de Contagem,
por meio da Secretaria
Municipal de Cultura,
Esporte e Juventude,
promoveu a primeira apresentação da Musicatta Contagem. O
projeto abriu as comemorações
de aniversário dos 108 anos do
município e trouxe a tradição das
serenatas musicais. O público lotou
o estacionamento do Centro Cultural e a Praça da Jabuticaba para
acompanhar as apresentações da
Orquestra Camerata Casa Azul, e as
Bandas de Música da Guarda Civil
de Contagem e da Polícia Militar
de Minas Gerais.
Aos moldes das “vesperatas”,
conhecidas popularmente como
uma serenata às avessas, o evento
emocionou o público presente com
o repertório trazido pelos alunos
dos cursos de música do Espaço das
Artes, que compõem a Camerata
Casa Azul. Os clássicos de Mozart,
e outros grandes compositores,
traduziram a grandiosidade do trabalho executado pelos artistas da
cidade. Sob a regência do violinista
e educador musical Daniel Quirino,
os jovens músicos encantaram a
todos, através da delicadeza harmônica do teclado e dos acordes
suaves dos violinos.
“Idealizamos esse evento para
oferecer aos cidadãos mais uma
grande manifestação cultural,
acessível e que trouxesse às famílias para a praça. A estreia da
Musicatta Contagem tem um sabor
especial para todos nós, pois o
objetivo é abraçar musicalmente

nossa população e proporcionar
a sensação de sermos parte do
espetáculo. Temos a convicção
que esta será a primeira de muitas
apresentações em nossa cidade. A
Musicatta Contagem veio pra ficar.
Agradeço a toda equipe da Secej,
ao prefeito Alex de Freitas, que nos
apoiou desde o início, aos músicos
e artistas convidados, e principalmente, a cada um dos senhores e
senhoras presentes”, comemorou
o secretário de Cultura, Esporte e
Juventude, Hugo Vilaça.
A história da música na antiguidade evidencia sua importância
na sociedade como instrumento
de integração e socialização. E as
bandas musicais cumprem este
papel desde o início do século XVII.
A Musicatta trouxe este contexto
histórico-cultural para abrilhantar
sua noite de estreia. As bandas
da Guarda Civil de Contagem e da
Polícia Militar de Minas Gerais se
apresentaram, pela primeira vez,
de forma simultânea fazendo um
verdadeiro show de música, canto,
dança e emoções. “Uma coisa
maravilhosa estamos vendo aqui.
Tudo está lindo, emocionante e nos
faz reviver as grandes serenatas do
interior do país.
Parabéns a todos que organizaram e trouxeram para nossa cidade
um evento tão bonito e que reuniu
novamente as famílias”, ressaltou
a moradora do bairro Alvorada,
Maria Rita Alves (65).
Com um repertório eclético,
que variou do clássico ao popular,
passando por sucessos internacio-

nais do Pop, as bandas da GCC e
PMMG convidaram a plateia para
dançar e curtir os sucessos do
passado e do presente. O público
se emocionou com a apresentação
das músicas Emoções, de Roberto
Carlos, e Hallelujah (Aleluia) de
Leonard Cohen, cantadas pelos
solistas da PMMG. E dançaram
ao som de Michael Jackson (Billie
Jean) e Pharrell Williams (Happy),
executadas pela banda da GCC.
“É sempre uma alegria participar dos eventos promovidos
pela prefeitura. Nossa motivação
é cada vez maior, principalmente
quando nos apresentamos para
as famílias, as crianças e nossos
jovens. Isso nos enche de orgulho e
estamos muito felizes em ser parte
integrante deste grande evento. A
população de Contagem merece”,
ressaltou o Guarda Civil Tiago
Teotônio, regente da Banda da
GCC. Para o Maestro da Banda da
PMMG, 1º Tenente Músico Eleônio
Ribeiro da Cruz, eventos como a
Musicatta Contagem significam
muito mais que as apresentações
musicais. “São espaços de interação e integração entre a sociedade
e as forças de segurança. Esta aproximação nos permite mostrar que
estamos a serviço da população,
não apenas nos momentos de
gerenciamento de conflitos, mas
também para levar alegria, arte e
cultura aos cidadãos mineiros. Parabéns à Prefeitura de Contagem e
à equipe da secretaria, que organizou e proporcionou este grande
evento para a cidade”, concluiu.
Ronaldo Leandro

T

Rodrigues/Agência Brasil

Produtora de Contagem, que se tornou mundialmente conhecida, será homenageada no evento
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Participação popular e integração de forças
são os pilares do plano de segurança de JF

QUEM SABE, SABE

Divulgação

A

CANAL ABERTO
Discussão sobre o aumento da pontuação
da CNH. A proposta do governo Federal de aumentar de 20 para 40 a pontuação máxima da
Carteira Nacional de Habilitação foi reprovada
por 56% da população, de acordo com uma
pesquisa do Datafolha. Já 41% dos brasileiros
ouvidos são favoráveis à medida. O assunto é
muito complexo e divide opiniões, mas existe um
consenso de que essa decisão poderá aumentar
o número de acidentes de trânsito e de mortes
que, atualmente, gira em torno de 40 mil pessoas
por ano. Especialistas dizem que é um retrocesso
aumentar a pontuação, pois será um prêmio
aos motoristas, que ficarão mais à vontade para
cometerem infrações.

Conheça as propostas apresentadas:
Criação de um grupo de intervenção estratégica com reuniões mensais,
objetivando integrar os órgãos de segurança pública para eleger alvos
sensíveis que impactam a segurança municipal;

Pesquisa mostra que 70% dos brasileiros estão
online. Sete em cada dez brasileiros acessam a internet, segundo a pesquisa da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O levantamento mostra

Facilitação do compartilhamento do banco de dados dos órgãos de
segurança pública, inclusive com a indicação de um integrante de cada
órgão para ser responsável por este acesso;
Articulação dos conselhos de direitos para discussão do fortalecimento
da função protetiva da família e dos vínculos comunitários dos públicos
vulneráveis, promovendo a proposição do estabelecimento de parcerias
público-privadas;

Em duas semanas, as polícias
Civil e Militar prenderam 29 falsos
flanelinhas que exploravam motoristas em Belo Horizonte. Eles
cobravam valores de até R$ 50 e,
caso o dono do veículo não pagasse,
ameaçavam danificar os carros. Na
semana passada, um vídeo que
mostra o arrombamento do carro

Articulação entre Sesuc e empresariado local para conhecimento
dos serviços ofertados, objetivando possíveis parcerias e investimentos
voltados à população que utiliza os equipamentos;
Solicitação ao comando da Polícia Militar, pelo retorno do atendimento na sede da Casa da Mulher, exercido preferencialmente por policial
feminina.

A publicação
Como parte de um projeto, o BID
está elaborando uma publicação para
entender a acessibilidade no transporte,
na saúde, no trabalho e na educação.
A ideia é que as cidades apresentadas,

Estamos no tempo de grandes
transformações do mundo corporativo. E a Uber, uma das plataformas
de transporte mais inovadoras e
que as pessoas têm utilizado com
frequência, colocou em xeque seus
lucros, o que pode comprometer a
viabilidade do negócio. Uma das

Uberlândia e em quanto tempo, para
que outras cidades utilizem enquanto
referência”, explicou a representante da
diretoria de transportes do BID em Washington (EUA), Lauramaria Pedraza.
De acordo com a consultora do
BID em Bogotá (Colômbia), Diana
Sandoval, Uberlândia apresentou
uma perspectiva integral da política
de acessibilidade. “Não somente se
trata de prover um serviço de transporte
acessível. Não adianta ter uma rampa
ou elevador se não há uma política
de subsídio, emprego, educação, capacitação e sensibilização. O que nos
chamou a atenção aqui é que toda a
institucionalidade está coordenada à
acessibilidade”, disse.

de taxa, pois a rua é de todos. Para
quem não sabia, agora, por meio da
tecnologia, o motorista pode denunciar sigilosamente onde o flanelinha
ilegal está atuando. Basta baixar o
BH App e clicar no item ‘’solicitar
serviços’’ e escolher a opção ‘’Locais
de Atuação de Flanelinhas em Vias
Públicas’’.

preocupações com o seu futuro
se refere às inúmeras ações de
motoristas que não têm vínculo
empregatício com a empresa e a
falta de regulamentação em diversos países, que podem impedir a
própria operação de transporte de
passageiros. Além disso, a empresa

vem sofrendo, cada vez mais com
o aumento da concorrência, entre
elas a 99 e a Cabify. Mesmo oferecendo um serviço de transporte
de passageiros barato e acessível
para milhões de pessoas, inclusive
em Belo Horizonte, os resultados
financeiros não são satisfatórios.

Empodere as mulheres
O ativismo feminista e sua grande
importância social tem apresentado uma
nova e positiva perspectiva de luta e de vida.
E é acreditando na projeção da arte como
meio de comunicação e reflexão que a Cia
de Dança Bittencourt (Uberlândia/MG), sob
direção de Cláudia Bittencourt, montou o
espetáculo Empodere as Mulheres!. A apresentação inédita em Belo Horizonte ocorre
no dia 14 de setembro, às 20h, no Centro
Cultural SESIMINAS. O projeto foi viabilizado
pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de
Minas Gerais e com Patrocínio do Instituto Algar. Realizado pela bailarina, diretora e coreógrafa Karyne Bittencourt, Empodere as Mulheres! ressalta o feminismo como ferramenta de evolução em suas diversas proporções
e perspectivas. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.tudus.com.br

Brunno Coli

Marco Crepaldi

como será Uberlândia, sejam exemplo
para localidades que ainda não conseguiram implementar políticas públicas
que abrangem a acessibilidade de
forma ampla.
“Nos interessou muito o caso de
Uberlândia, por ser um caso de êxito no
âmbito da América Latina. Nos chamou
a atenção sobretudo porque há muitas
cidades da região que estão tentando
alcançar esse padrão de acessibilidade.
Mas é muito difícil por causa das complexidades institucionais. Para nós será
muito interessante documentar casos
como o de Uberlândia para que líderes
políticos possam entender como se
faz. Basicamente estamos aqui porque
queremos entender como foi feito em

de um empresário, no bairro Buritis,
em frente a um bar gerou revolta.
Em minha opinião, é um absurdo
o cidadão ser extorquido por essas
pessoas. Ninguém é contra lavar
ou vigiar um carro, desde que esses
profissionais sejam cadastrados
pela prefeitura e não obriguem os
motoristas a pagar qualquer tipo

Qual será o futuro da plataforma Uber?

Todas os temas forma aprovados por aclamação em plenária realizada na Câmara Municipal, com caráter deliberativo e propositivo. Os
participantes inscritos puderam votar, acrescentar ou retirar alguma
parte ou o texto todo. As propostas foram encaminhadas ao prefeito
Antônio Almas (PSDB) e serão organizadas, construindo o plano municipal de segurança, que será encaminhado ao Legislativo. A validade
será de 10 anos a partir da data em que entrar em vigor.

Prefeito Odelmo Leão com as consultoras

a evolução da conectividade no Brasil e aponta o
crescimento de aplicações diversas, como as de mobilidade, de consumo de vídeo e música. O estudo
foi elaborado pelo Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação,
órgão ligado ao Comitê Gestor da Internet. Entre
os entrevistados, 90% disseram se conectar todos
os dias e 8% pelo menos uma vez por semana. Na
avaliação do Sindicato Nacional das Empresas de
Telefonia, a prática cotidiana dos brasileiros de navegarem na web sugere um crescimento também do
tráfego de dados (os textos, imagens e vídeos vistos,
publicados e compartilhados diariamente). Para a
entidade, essas informações reforçam a necessidade
de atualização das leis municipais para a instalação
de antenas e fibra óptica. “No Brasil, grandes cidades, como São Paulo e Belo Horizonte, estão com
leis ultrapassadas que estão impedindo a expansão
dos serviços e o atendimento adequado à demanda.
(Fonte: Agência Brasil)

Flanelinhas ilegais continuam extorquindo motoristas em BH

Uberlândia será citada como exemplo
de acessibilidade em publicação do BID
Consultoras do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estiveram
na Prefeitura de Uberlândia para conhecer as políticas públicas da cidade em
relação à acessibilidade associada ao
transporte público. O município mineiro
será retratado – junto com Curitiba – em
uma publicação da instituição como
boas práticas nesse segmento.
O prefeito Odelmo Leão (PP) recebeu as consultoras e ficou feliz com mais
um reconhecimento internacional de
Uberlândia na área de acessibilidade
e transportes. “A ONU esteve aqui
em 2010 e nos deu o título de cidade
holística. Estamos fazendo um trabalho
sempre com atenção à acessibilidade
integrada com a mobilidade urbana,
com foco especial no transporte público.
Quero ressaltar que seguimos abertos
para aprender e receber orientações e
trocas de experiências e tudo aquilo
que o BID puder contribuir conosco”,
destacou.

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

Alberto
Kopittke
foi um dos
palestrantes

1ª Conferência Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania resultou na aprovação de
27 propostas que serão o eixo principal do plano municipal de segurança
a ser elaborado pela Prefeitura de
Juiz de Fora. Durante o evento, houve
explanação de dados, estatísticas,
debates e troca de experiências,
com participação da sociedade civil
e poder público, visando efetivar a
segurança pública como direito de
todo cidadão.
As explanações da manhã subsidiaram os seis grupos de trabalho
nas atividades da tarde. A fim de
aperfeiçoar as discussões, cada
grupo era formado por, no mínimo,
dois orientadores com capacidade
máxima de trinta pessoas. Foram
trabalhados os seguintes temas: Integração das Forças de Segurança
Pública; Diálogo e Participação Popular; Prevenção Social do Crime e
Construção da Cultura de Paz; Pesquisa e Produção de Inteligência;
Justiça; Violência Contra a Mulher
e Segurança Pública; e o Papel da
Imprensa na Segurança Pública.
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Preparo físico, mental e investimento
são base na formação de um árbitro

Leíse Costa
Ele é a 23ª pessoa em campo.
Na hora do jogo, precisa estar
atento para agir com firmeza e
justiça, pois tem o poder de tomar
decisões em lances que podem ser
cruciais no futebol. Por isso, precisa
também ter um psicológico equilibrado, já que frequentemente esse
profissional - e, muitas vezes, sua
mãe - são ofendidos por torcidas
inconformadas. A vida do árbitro

não é fácil. Em Minas Gerais, de
acordo com a Federação Mineira
de Futebol (FMF), existem cerca
de 300 árbitros mineiros atuando
no estado. E o plano é formar mais
profissionais para estar em campo
até 2020.
“Para ser um bom árbitro é
preciso juntar quatro pilares: físico,
técnico, mental e social. E o que
define um bom juiz é a dedicação e
consistência nas atuações”, explica
Joel Tolentino, diretor da Escola
Mineira de Arbitragem, Márcio

Rezende de Freitas. Hoje, um interessado em apitar jogos precisa se
formar no curso de 230h da FMF,
com duração de 6 meses. Além da
formação, o aluno deverá ser um
devoto das normas estipuladas
pela Comissão de Arbitragem. “E
uma reputação retilínea e limpa”,
acrescenta Tolentino.
Com investimento inicial de
R$ 4.500, o aluno deve pesar na
balança que a atividade não é
regulamentada e, portanto, muitos árbitros têm outros empregos.

Mas com a chegada do árbitro de
vídeo (VAR) e o número de partidas
em diversas categorias, Tolentino
garante que o retorno financeiro é
certo. “Temos vários jogos no país,
desde o amador até o profissional.
Quanto ao valor depende da categoria de cada árbitro e também
da partida ou divisão. Mas, em
média, durante o ano ele trabalha
de 6 a 10 meses, dependendo da
disponibilidade. Este árbitro consegue recuperar todo o investimento
atuando em jogos amadores”.
Juliano Lobato, presidente da
Comissão de Arbitragem da FMF,
também acredita que a chegada
do VAR deve expandir o mercado.
Atualmente, o recruso de vídeo
é utilizado apenas na série A do
Campeonato Brasileiro, mas para
Lobato a adaptação virá de forma
natural. “O VAR é uma evolução
que veio para somar. Tenho certeza que os árbitros se adaptarão
à ferramenta e o tempo para
tomada de decisão, que hoje demora muito, será reduzido. É uma
ferramenta que veio para legitimar
os resultados das partidas”, afirma.
O autônomo Hiury Bertolin,
24, sempre gostou de futebol. Até
que notou que costumava estar
mais atento a atuação do juiz em
campo do que no jogo em si. “Na
busca por uma profissão, comecei
a procurar especializações na área
para começar a atuar como árbitro”, conta. Apesar de considerar

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Os números do árbitro de vídeo no Brasil

J

á fazia algum tempo que
a FIFA simplesmente se
recusava a cogitar, discutir,
ou mesmo especular sobre o uso
de recursos tecnológicos para
auxiliar os árbitros em lances
polêmicos. Até então, o árbitro
de futebol era deixado sozinho,
numa arena cercada de leões
ferozes e vorazes, vendo-se obrigado a decidir em velocidade
real, em frações de segundos a
legalidade ou não das jogadas.
A ausência de uma segunda
chance para rever determinado
lance criava brechas para injustiças originadas de interpretações
equivocadas dos apitadores.
Afinal, que jogador, equipe ou
torcedor nunca se sentiu prejudicado pela arbitragem?
E não é que o árbitro de vídeo
ou mesmo “VAR” (já mundialmente conhecido) chegou com tudo
no Brasil, para alegria de uns e
tristeza de outros! Com o advento
do árbitro de vídeo, sem sombra
de dúvidas, passamos a ter outro
olhar para as partidas de futebol.
No futebol, seguramente
mais do que em qualquer outro
esporte, o árbitro é um agente
muito importante nas variações
de dinâmica do jogo devido
às inúmeras possibilidades e
interpretações que a partida futebolística proporciona. Símbolo
de autoridade e imparcialidade,
o juiz de futebol é quem tem
o papel de evitar a violência
improdutiva e as jogadas irregulares em nome da disciplina e da
valorização do espetáculo.
Agora, com um reforço de
peso. O árbitro de vídeo já se
tornou realidade e está presente
em todas as rodadas da série A
do Campeonato Brasileiro. E para
aqueles que pensam que o VAR
não trouxe benefícios aos jogos,
aos árbitros, atletas, enfim, a
todos envolvidos neste apaixo-

nante esporte, apresentamos
um balanço dos números da
utilização do árbitro de vídeo nas
16 rodadas do nosso Brasileirão.
Nas situações de pênaltis
(índice de acerto) sem o VAR
representa 69,23%. Já com a
presença do VAR, obtivemos
impressionantes 92,55%. Situações de impedimento (índice de
acerto) sem o VAR: 86,8% e com
a presença do VAR uma marca
também expressiva: 93,5%. E
quando falamos em mudança
de decisões, foram 79 em 159
jogos. São elas:
• Impedimento corrigido
para GOL: 16
• Gol validado anulado por
impedimento: 9
• Pênalti marcado após revisão: 23
• Pênalti desmarcado após
revisão: 7
• Gol anulado por mão do
atacante: 3
• Cartão vermelho aplicado
após revisão: 10
• Cartão vermelho retirado
após revisão: 2
• Erro de identificação corrigido: 3
• Adiantamento de goleiro
em pênalti: 2
• Falta em fase de ataque: 4
E quando o assunto são os
erros capitais, até a 16ª rodada
do campeonato brasileiro 2018,
foram computados 104 (situações protocolares). Já em 2019,
apenas 14. Nas decisões capitais
(índice de acertos) sem o VAR
totalizam 77,4%. Com o advento
do árbitro de vídeo, pasmem:
98,0%.
Quando o assunto é situações
de pênaltis (incide de acertos),
sem o VAR temos: 69,23%. E com

a tecnologia atingimos 92.55%.
Nas situações de impedimentos
(índice de acertos), sem o VAR:
86,8%. Com o VAR: 93,5%. Erros
capitais que foram corrigidos
representam apenas 25.
Muito se fala da demora nas
revisões e checagens e da perda
de tempo que isto ocasiona para
o jogo. O objetivo da Comissão
de Arbitragem da CBF é atingir o
índice de 1 minuto e 20 segundos
de média. Não é uma tarefa das
mais fáceis, porém os árbitros
brasileiros possuem capacidade
para atingir essa meta. Basta a
realização de mais treinamentos,
a própria experiência adquirida
nos jogos e um pouco mais de paciência por parte dos jogadores,
técnicos, dirigentes, torcedores e
principalmente da imprensa.
Pouco se comenta na imprensa, mas numa partida se
perde muito mais tempo com
substituições (2:57s), escanteios
(3:57s), tiros livres (faltas e impedimentos – 8:51s), arremessos
laterais (7:02s);
Ora, vejamos que a culpa
pela perda de tempo está longe
de ser, exclusivamente, do VAR.
E não é este humilde colunista
quem vos diz. São os números!
Vamos colaborar e dar nosso
voto de confiança aos árbitros
e todos aqueles envolvidos com
esse grandioso projeto. E não
posso deixar de registrar meu
agradecimento ao nobre amigo
Sérgio Côrrea da Silva, atual
responsável pela implementação do VAR no Brasil e que já
presidiu com brilhantismo a
Comissão de Árbitros da CBF,
que, gentilmente, cedeu todas
essas valiosas informações e
dados estatísticos, provando
que a arbitragem brasileira está
no caminho certo, buscando a
excelência e justiça pelos campos
deste imenso Brasil.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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o investimento alto, seu foco é o
retorno. “Todos começamos de
baixo, no amador e em divisões
de base. Então, a recompensa pelo
investimento vem, mas tem que ter
calma e ir conquistando espaço
aos poucos. Hoje, um árbitro de
categoria CBF ganha, em média,
R$ 2.900 por jogo de série A e
R$ 1.000 num jogo de série B. Já
um árbitro da FIFA, a maior categoria, recebe em média R$ 4.000 em
uma partida de série A e R$ 2.200
numa partida de série B”. Em categorias de base, os valores variam
de R$ 160 a R$ 260 por jogo.
Para Bertolin, a regulamentação da profissão é necessária
devido a dedicação exigida no

trabalho em campo. “Conheço várias pessoas que têm a arbitragem
como profissão e principal fonte de
renda. Mas, não dá para querer ser
um árbitro de alto nível e ter uma
outra profissão que sugue todas as
forças e que exija muito, pois para
atuar em alto nível na arbitragem
é necessário treino físico de forma
constante todos os dias. Para
mim, o maior desafio é equilibrar
uma alimentação saudável e um
condicionamento físico de alto
nível”, diz.
Com formação prevista para
janeiro de 2020, o futuro árbitro
palpita o jogo dos seus sonhos. “Seria apitar uma final de Libertadores
com Boca Júniors e River Plate”.
Arquivo pessoal

Fernando Dantas

VAR pode expandir o mercado e gerar mais oportunidades na profissão

Da esquerda para direita: O futuro árbitro Hiury Bertolin com o
árbitro central Teodolino Feiras e o assistente 2 Jesus Marcelo

Caro associado,

eixe o dia 14/10/2019 reservado em sua agenda. Nesta data, mais uma
vez, será convocada a Assembleia Geral Ordinária, que é constituída
por todos os sócios titulares, capazes e que estejam em pleno gozo
de seus direitos, para escolherem, de forma democrática, uma chapa
composta por 100 candidatos ao Conselho Deliberativo e 20 suplentes, ou seja,
uma renovação de um terço. A votação se dará no Salão de Festas do Centro de
Facilidades do Minas I (rua da Bahia com rua Tomé de Souza), das 8h às 19h. Toda a
estrutura será preparada para agilizar o processo e dar conforto ao associado. O voto é a forma democrática
de preservar seu direito de escolha. Nesta eleição você elegerá uma chapa composta por 100 novos Conselheiros, que somados aos 150 Natos e aos 100 com mandato em vigor irão, em 4 de novembro, votar e eleger
a chapa da Diretoria, da qual, no momento, faço parte, exercendo com muita honra o cargo de presidente.
É de interesse da atual diretoria que o processo eleitoral e as eleições ocorram num clima de total
transparência e seriedade, de acordo com as tradições do Minas Tênis Clube. As eleições são um tema muito
importante no nosso contexto organizacional, mas ao longo deste período não deixamos de lado o ímpeto
na busca constante por mudanças estruturais e nas realizações. Inauguramos no último mês o sistema de
elevadores do Country, demanda antiga e amplamente reivindicada. Este sistema dará acessibilidade aos
associados a todos os andares da Sede. Paralelamente a isso, demos início às obras no primeiro nível do
clube. Nossa preocupação com o meio ambiente é um dos fatores a destacar, pois todo o entulho gerado
com a demolição das estruturas atuais foi moído em equipamentos especiais e utilizado no aterro da área,
evitando assim deslocamento de resíduos e terra. Tais obras fazem parte do Plano Diretor do Minas Country,
cuja pedra fundamental foi lançada em cerimônia, no último mês, com a presença de muitos associados. O
Plano foi amplamente divulgado e contou com participação decisiva dos associados. Esperamos que com
essa revitalização possamos aumentar a frequência na Unidade, oferecendo aos associados mais conforto e
melhores condições para as reuniões em família. Outro fato a destacar foi a nossa excepcional participação
nos Jogos Pan-americanos, em Lima/Peru. A participação de nossos atletas nesse evento preparativo para os
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foi motivo de orgulho para todos nós que amamos o esporte especializado.
Os exemplos de superação e excelência dos nossos representantes para nossas categorias de base
são fundamentais para que novas gerações sejam estimuladas a alcançar o alto rendimento. Estivemos
presentes e disputando nas piscinas, quadras, tatames e ginásios com os maiores expoentes do esporte
de nosso continente. Nossos atletas subiram ao pódio por16 vezes e, ao todo, faturaram seis ouros, cinco
pratas e cinco bronzes, o que daria ao Clube o 14º lugar no quadro geral de medalhas, caso fosse um país.
A delegação do Minas em Lima contou com dez nadadores, três jogadores do vôlei masculino, duas atletas
do vôlei feminino, uma judoca e dois ginastas. A natação foi o grande destaque do Minas na competição e
bateu o recorde de conquistas da modalidade. No Pan de Toronto, em 2015, foram dez medalhas e, agora
em Lima, o número subiu para 15. Nosso clube se originou do esporte e investe através de seus apoiadores
e parceiros no que há de mais moderno em formação esportiva. Continuaremos de forma estratégica
investindo no esporte como forma de incentivar as novas gerações em busca dos valores que o esporte
dissemina, transformando vidas, formando cidadãos do futuro.
Citando Michael Phelps, nadador norte-americano: “Você não pode colocar um limite em nada. Quanto
mais você sonha, mais longe você chega”.

Abraço a todos
Presidente Ricardo Vieira Santiago

o seu consórcio multibrasileiro

